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Neosporoza este o protozooză abortigenă, din ce 
în ce mai des diagnosticată la bovine. A fost 
semnalată în 1984 [17], iar descrierea noului gen 
Neospora şi a speciei N. caninum aparŃine lui 
Dubey şi col. [39]. IniŃial, considerată ca 
responsabilă pentru unele tulburări neurologice 
la câine, Neospora caninum, a fost identificată în 
1989 ca agent abortiv la bovine. 

Neospora caninum este un parazit obligatoriu 
intracelular aparŃinând familiei Sarcocystidae din 
filumul Apicomplexa, asemănător cu Toxoplasma 
gondii. 

Ciclul biologic şi date generale 

asupra biologiei 

Neospora caninum este specia tip a genului. În 
1998, a mai fost descrisă o specie – N. hughesi – 
la cal [64]. Natura coccidiană a fost confirmată 
de McAllister şi col. [66] care au găsit 
oochisturile în fecalele de câine. 

În afară de câine, bovine şi cabaline, N. caninum 
a mai fost găsită în Ńesuturi la ovine, capre şi 
căprioară [36]. Anticorpi la N. caninum au fost 
găsiŃi în serul unor alte animale natural infestate: 
bivol, coiot, vulpe şi cămilă, considerate, pe 
această bază, a fi gazde intermediare naturale. 
Experimental, infecŃia a putut fi transmisă la: 
pisică, porc, şobolan, gerbil, vulpe şi maimuŃă 
[94]. 

În Ńesuturile acestor gazde intermediare (naturale 
şi experimentale) sunt evidenŃiaŃi în celule 
tachizoiŃi şi chişti tisulari [9]. TachizoiŃii de N. 
caninum sunt de 6x2 µm. Chiştii sunt rotunzi-
ovali şi măsoară până la 107 µm lungime. Ei se 
găsesc în sistemul nervos central (inclusiv în 
retină) [39] şi în muşchii scheletici [71]. În 
aceştia din urmă sunt localizaŃi în interiorul 
fibrelor musculare şi conŃin un număr variabil de 
bradizoiŃi, fiecare măsurând 5,2x1,6 µm [71]. 
Imunohistochimic şi serologic nu se pot deosebi 
de cei de Toxoplasma gondii. Peretele chistului 
este de până la 4 µm grosime.  

Câinii hrăniŃi cu Ńesuturi ale g.i., care conŃin 
chişti cu bradizoiŃi, elimină prin fecale oochisturi 
nesporulate. Acestea sporulează în mediul 
exterior în 24 ore [62] şi formează doi sporocişti, 
fiecare cu câte patru sporozoiŃi. Există însă şi 
excepŃii. Unele oochisturi seamănă cu cele ale 
Caryospora şi conŃin un singur sporocist cu câte 
opt sporozoizi [62]. Oochisturile de Neospora 
(10-11 µm diametru) nu se deosebesc morfologic 
de cele de Hammondia heydorni, găsite în 
fecalele de câine şi de cele de Toxoplasma gondii 
şi Hammondia hammondi din fecale de pisică. 
Oochisturile sporulate sunt sferice sau subsferice, 
raportul lungime/lăŃime fiind 1,04. Peretele este 
neted, incolor şi are o grosime de 0,6-0,8 µm. Nu 
prezintă micropil [44, 81]. 
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Figura 1 
Ciclul biologic – Neospora caninum (Dubey, 1999). 

 
 
ImportanŃa economică 

InfecŃia cu N. caninum la bovine este asociată cu 
avorturi, confiscări şi scăderea producŃiei de 
lapte [13, 35]. 

Nu există date precise privind pierderile 
economice datorate neosporozei bovine [6, 90]. 
În unele studii se arată că în jur de 42% dintre 
vaci avortează din cauza neosporozei [3]. 
Costurile indirecte cuprind serviciile veterinare, 
cheltuielile pentru diagnostic, repetarea 
însămânŃărilor, creşterea intervalului dintre 
fătări, pierderile posibile de lapte, costul 
înlocuirii vacilor reformate [89, 97]. 

Un studiu californian arată că producŃia de lapte 
la junincile seropozitive este cu cca un litru mai 
mică decât a celor seronegative. Vacile 
seropozitive ajung să fie reformate cu şase luni 
mai devreme decât cele seronegative [12, 89]. În 
California, pierderile economice directe, legate 
de aceste avorturi se ridică la cca 35 milioane 
dolari pe an [36]. 

PuŃinele date existente asupra pierderilor 
economice din cauza neosporozei şi unele 
contradicŃii între cele publicate se explică prin 
dificultăŃile de monitorizare când fetuşii sunt 
expulzaŃi în primul trimestru al perioadei de 
gestaŃie. În plus, nu există nici o dovadă directă 
în privinŃa legăturii dintre morbiditatea printre 
vacile adulte, statusul anticorpilor viŃelului, 
câştigul în greutate şi pierderilor previzionate 
[12, 98]. 

Răspândire 

InfecŃia cu N. caninum a fost semnalată în foarte 
multe Ńări: Australia, Argentina, Belgia, Brazilia, 
Canada, Chile, Danemarca, FranŃa, Germania, 
Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Korea, 
Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Polonia, 
Portugalia, Spania, FranŃa [72], Africa de Sud, 
Suedia, ElveŃia, Marea Britanie, USA, 
Zimbabwe [36]. În câteva Ńări s-au efectuat şi 
studii cantitative (USA, Noua Zeelandă, Olanda 
şi Germania) şi s-a constatat că 12-42% dintre 
vaci au avortat din cauza infecŃiei neosporice 
[10]. 
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PrevalenŃa serologică la vaci variază cu Ńara, 
regiunea, tipul testului serologic utilizat, nivelul 
pragului considerat şi istoria avorturilor. Cea mai 
mare prevalenŃă s-a raportat în California, de 
până la 87% vaci seropozitive în unele ferme. În 
alte ferme prevalenŃa determinată prin ELISA a 
fost de 22,1% dintre 1196 vaci din 31 cirezi fără 
avorturi neosporice, de 10,5% dintre 3162 vaci 
care au avortat, şi de 11,2% dintre vaci care au 
fost reformate [36, 52, 73]. 

Transmiterea  

Gazdele receptive se infectează prin consum de 
hrană şi apă contaminate cu oochisturi din 
fecalele câinilor. Experimental, animalele se pot 
infecta şi pe cale lactogenă [26], iar viŃeii au fost 
infectaŃi prin lapte la care s-au adăugat tachizoiŃi. 
La bovine, transmiterea transplacentară a fost 
dovedită [38]. La fel, la oaie [43], la capră [61], 
la şoarece [25], la câine [42], la pisică [41], la 
maimuŃă [15] şi la scroafă [79].  

Deoarece transmiterea verticală nu acoperă 
100% din situaŃii se admite că trebuie să existe şi 
o transmitere postnatală [46], dar transmiterea 
vacă-vacă nu s-a putut dovedi [4]. 

Transmiterea la animalele de laborator (şoareci) 
este nesigură, chiştii tisulari dezvoltându-se doar 
ocazional [39]. 

Mecanismele transmiterii congenitale primare şi 
repetate nu sunt bine cunoscute. Nu s-a reuşit să 
se precizeze dacă transmiterea transplacentară la 
căŃea şi vacă este urmarea unei infecŃii primare 
sau a unei reinfecŃii. 

În ultimii ani s-a demonstrat că oochisturi de N. 
caninum pot fi excretate şi de coioŃii tineri 
(Canis latrans) după ingerarea experimentală de 
Ńesuturi contaminate. 

Transmiterea verticală sau transplacentară, de la 
mamă la făt, este calea majoră naturală a infecŃiei 
şi poate să se petreacă la aceeaşi mamă în 
gestaŃiile succedente, mai multe generaŃii la rând 
[3, 15, 19]. InfecŃia transplacentară se soldează, 
în cele mai multe cazuri, cu avort sau cu naştere 
de viŃei infectaŃi. Junincile provenite din vaci 
infectate pot, la rândul lor, când vor fi gestante, 
să transmită infecŃia [4]. Acest ciclu al infecŃiei 
este factorul major al menŃinerii infecŃiei într-o 
populaŃie de bovine [51]. Pentru a întrerupe acest 
ciclu este necesară cunoaşterea sa exactă, cu 

scopul de a evidenŃia punctele (verigile) 
atacabile. 

Studiind infestaŃiile naturale şi experimentale s-a 
constatat că vacile care transmit infecŃia la 
progenitură prezintă, în timpul gestaŃiei, un titru 
crescut al anticorpilor specifici [50]. Din contră, 
vacile care nu transmit vertical infecŃia nu 
prezintă acest vârf al anticorpilor. 

Sezonicitatea avorturilor a fost semnalată doar în 
Olanda, autorii [97] susŃinând că aceste avorturi 
sunt mai frecvente vara, şi în California, unde s-a 
constatat o frecvenŃă mai mare în timpul lunilor 
de iarnă [76, 86]. 

Nu s-a observat, până în prezent, nici o legătură 
între avorturile neosporice şi vârsta vacilor. 
Numărul lactaŃiilor şi eventualele avorturi 
anterioare [70]. Această concluzie este în 
contradicŃie cu constatările altor cercetători 
privind mai facila transmitere verticală la vacile 
mai tinere [33, 88, 95]. 

Este improbabilă o transmitere venerică sau prin 
embriotransfer [45]. Mai mult, embriotransferul 
este recomandat ca o metodă de control al 
transmiterii verticale [8]. 

Transmiterea lactogenă, deşi posibilă 
experimental, nu este considerată ca având 
importanŃă epidemiologică [28, 34]. 

Există dovezi că transmiterea prin oochisturile 
răspândite odată cu fecalele câinilor purtători de 
N. caninum este mai importantă decât s-a crezut 
iniŃial. Izbucnirea avorturilor într-o fermă cu 
bovine recent infestate, aşa cum s-a dovedit prin 
anticorpi cu aviditate scăzută şi prin 
seroconversie la un număr mare de vaci, indică 
transmiterea de N. caninum pe calea fecale-
ingerare [78, 85]. Datele seroepidemiologice 
susŃin rolul câinilor în ciclul biologic al N. 
caninum [31, 47, 49, 69]. 

Calea prin care se infectează în natură câinii este 
necunoscută sigur. Micile animale pe care le 
vânează câinii nu sunt cunoscute ca fiind gazde 
naturale pentru N. caninum. 51% dintre câinii de 
vânătoare hrăniŃi cu confiscate de la bovine au 
prezentat anticorpi N. caninum [91] şi au 
eliminat oochisturi [36]. Consumul avortonilor 
nu se soldează cu infectarea câinilor [33], spre 
deosebire de consumarea de placente, după care 
câinii elimină oochisturi [40]. Datele privind 
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timpul de eliminare a oochisturilor şi numărul 
acestora sunt controversate [48], dar se admite că 
eliminarea se produce de mai multe ori. 

În privinŃa rezistenŃei oochisturilor în mediul 
ambiant nu am avut date la îndemână. 

Simptome 

Avortul în lunile 3-9 de gestaŃie este 
manifestarea clinică cea mai evidentă, cu 
frecvenŃă mai însemnată în lunile 5-6.  

Fetuşii pot muri în uter şi pot fi resorbiŃi, 
mumifiaŃi, avortaŃi. În cazul avortului mai tardiv 
sunt expulzaŃi vi Ńeii morŃi sau pot fi născuŃi vii 
cu sau fără semne clinice. Unii viŃei sub două 
luni pot manifesta tulburări neurologice: pareze 
sau paralizii ale membrelor pelvine sau/şi 
toracale (flexări sau hiperextensii), ataxie, 
scăderea sau abolirea reflexului patelar, pierderea 
sensibilităŃii proprioceptive ş.a. Mai pot fi 
observate: exoftalmie, asimetria oculară, 
hidrocefalie, subŃierea măduvei spinării [37]. 

McAllister şi col. [65] au analizat 208 avorturi şi 
naşteri de viŃeii neviabili. Au constatat că 16 
avorturi s-au produs în primele trei săptămâni şi 
că leziunile histopatologice au arătat că N. 
caninum a fost cauza a 14 dintre avorturi. 
ParaziŃii au fost revelaŃi prin imunohistochimie 
în patru dintre nouă fetuşi examinaŃi. Neospora 
caninum a fost izolată, în culturi de celule, din 
creierul unui viŃel. Probele serologice recoltate în 
zilele 14 şi 85 de la primul avort produs au arătat 
că anticorpii la N. caninum au fost prezenŃi în 
79% din probe la 14 zile şi 3% la 85 de zile. 
Determinarea valorilor avidităŃii IgG arată că 
vacile au dobândit infecŃia în timpul gestaŃiei 
[36].  

Patogeneza avorturilor 

Este ferm stabilit că transmiterea verticală 
(transplacentară) este calea majoră pentru N. 
caninum [4, 19]. Vacile seropozitive sunt mai 
predispuse la avort decât cele seronegative [29, 
67, 88]. Aceste observaŃii sugerează reactivarea 
infecŃiilor latente, dar se ştiu foarte puŃine despre 
mecanismele de reactivare [53]. Totuşi, este 
foarte probabil ca în timpul gestaŃiei să existe 
parazitemie şi de la ea să se producă infecŃia 
fătului chiar fără ca N. caninum să fi fost încă 
identificat în secŃiuni histologice la vacile adulte. 
Există câteva semnalări de izolare a paraziŃilor 

viabili din creierul unei vaci adulte şi de 
semnalare prin PCR din Ńesuturile vacilor adulte, 
dar confirmările nu sunt publicate [36]. 

Titrul anticorpilor este mai mare la vacile care 
avortează faŃă de cele care nu avortează, cu toate 
că nu s-a observat o sincronizare a dinamicii 
anticorpilor cu gestaŃia. S-a observat o scădere la 
două luni post partum [84]. În general, se poate 
afirma că anticorpii cresc în cel de-al doilea 
trimestru de gestaŃie, mai ales la vacile care 
avortează [32, 75]. 

InfecŃia orală cu oochisturi a vacilor este 
posibilă, dar observaŃiile în acest sens sunt puŃine 
[30]. În schimb, infectarea parenterală cu 
tachizoiŃi de N. caninum arată că fătul se 
infectează şi adesea se îmbolnăveşte la patru 
săptămâni după inocularea tachizoiŃilor. 
Leziunile în placentă şi în sistemul nervos 
central, encefalita fiind leziunea predominantă, 
apar chiar mai timpuriu [15, 38]. Nu s-a precizat 
încă dacă leziunile placentare sunt rezultatul 
multiplicării parazitului sau al unui proces 
proinflamator imun [24, 53]. După Williams şi 
col. [96] vârsta gestaŃiei determină evoluŃia 
infecŃiei. Sub 10 săptămâni, se produce, de 
regulă, moartea in utero, în timp ce infecŃia 
realizată la vârstă mai mare (30 săptămâni) se 
soldează, obişnuit, cu fătarea de viŃei clinic 
normali, dar infectaŃi. Aceste rezultate sugerează 
că în primele săptămâni de gestaŃie, parazitul se 
poate multiplica în corpul fetusului. După Innes 
şi col. [54] fetuşii sub 70 de zile se nasc 
neinfectaŃi pe când în urma infecŃiei 
experimentale la 140 şi 210-a zi a gestaŃiei se 
nasc viŃei infectaŃi. 

Studiile din ultimii 10 ani l-au făcut pe Dubey 
[36] să considere infecŃia cu N. caninum la 
bovine ca fiind o infecŃie primară cauzatoare de 
avort şi mai puŃin o infecŃiei oportunistă. Totuşi, 
acest aspect al patogenezei neosporidiozi bovine 
mai necesită explorări. 

Imunitatea  

Numeroase observaŃii în cazul infecŃiilor naturale 
şi experimentale ne fac să admitem că starea de 
imunitate poate fi transferată congenital [54]. 
Imunitatea protectivă pare să se dezvolte după o 
primă infecŃie şi astfel pot reduce sau preveni 
avorturile [3, 65]. 
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Imunitatea, evidenŃiată pe şoarece, este mediată, 
cel puŃin parŃial, prin IL-12 şi interferonul gama 
[59]. 

La şoarecii consangvini vaccinaŃi înainte de 
gestaŃie cu tachizoiŃi de N. caninum inactivaŃi se 
blochează pasajul transplacentar când şoarecii 
sunt infectaŃi în timpul gestaŃiei [60]. Vacile 
injectate cu tachizoiŃi morŃi dezvoltă anticorpi la 
N. caninum [5]. 

Multe studii, la şoarece şi bovine, au arătat că 
imunitatea la N. caninum implică un răspuns 
predominant Th1 [59, 74]. 

Totuşi, alte studii au dovedit că imunitatea în 
timpul gestaŃiei inclină spre implicarea Th2 şi 
mai puŃin a celor Th1 [74]. Se pare că răspunsul 
prin Th1 compromite viabilitatea fetusului, în 
timp ce răspunsul prin Th2 ajută la menŃinerea 
gestaŃiei [74]. 

Răspunsul imun la şoareci este mediat celular şi 
este caracterizat prin producerea de IL-4 şi 
printr-o scădere concomitentă în producerea de 
citokine de către Th1 cum ar fi IFN-γ, IL-12 şi 
TNFα [2, 74]. 

Interleukina 10 inhibă producerea de IL-12 şi 
IFN-γ şi, prin aceasta reduce producerea de NO 
şi alŃi metaboliŃi de către macrofage. Producerea 
de către Th1 a unui inhibitor Il-10 este un 
mecanism folosit de sistemul imun pentru a 
reduce producerea de citokine inflamatoare la 
nivele toxice [1]. 

Diagnostic 

În cele mai multe cazuri, infecŃia bovinelor cu N. 
caninum evoluează asimptomatic. Uneori însă, 
această protozooză poate să producă avorturi la 
vaci şi, mai rar, tulburări nervoase la viŃeii nou-
născuŃi. 

Într-o fermă de vaci, suspiciunea de neosporoză 
apare în cazul oricăror avorturi: produse între 
lunile 3-9 de gestaŃie şi în special în jurul lunii a 
6-a. Avorturile se produc, de obicei, fără un 
prodrom evident şi nu sunt urmate de o infecŃie 
uterină. În rare cazuri sunt observate scurgeri 
vaginale filante, translucide asemănătoare cu cele 
produse în cazul căldurilor. Revenirea în faza de 
estru este, în general, rapidă, iar reuşita 
însămânŃării este obişnuită.  

Chiar dacă 80% dintre viŃeii născuŃi la termen 
din vaci infectate sunt infectaŃi şi prezintă reacŃii 
serologice pozitive, înainte de primul supt de 
colostru, cea mai mare parte dintre ei sunt, clinic, 
sănătoşi. Numai unii pot prezenta semne 
nervoase şi locomotorii (ataxie, paralizii, 
contracturi ale membrelor) care conduc la 
eutanasie [56]. 

În efectivele cu multe vaci seropozitive se nasc 
mai mulŃi vi Ńei morŃi. Riscul apariŃiei unor 
asemenea situaŃii este de 2,8 ori mai mare la o 
vacă seropozitivă, decât la una negativă [55, 56]. 

Dar, tulburările nervoase observate la viŃei şi 
mortinatalitatea nu sunt patognomonice pentru 
neosporoză.  

Suspiciunea clinică poate fi verificată prin 
examene de laborator prin care se urmăreşte 
punerea în evidenŃă fie a parazitului (histologic, 
imunohistochimic şi PCR), fie a anticorpilor 
martori ai prezenŃei sale (imunofluorescenŃa 
indirectă, seroaglutinarea şi ELISA) [18, 77, 80]. 

Fetuşii morŃi în uter pot fi resorbiŃi, mumifiaŃi 
sau eliminaŃi. Cei care ajung la termen şi sunt 
născuŃi pot fi bolnavi sau aparent sănătoşi 
(infectaŃi cronic). 

În cadrul unei ferme avorturile pot fi sporadice, 
grupate sau endemice [99]. Avortonii nu 
prezintă, în mod obişnuit, leziuni macroscopice 
vizibile. Uneori aceştia sunt autolizaŃi sau 
mumificaŃi [56]. 

Numărul de avorturi dintr-o fermă nu constituie 
un element clar de suspiciune. Nu toate vacile 
seropozitive avortează, mai ales când procentul 
acestora este mic (sub 10%) şi când maladia s-a 
propagat doar prin transmitere verticală [57]. 
Avorturile pot lua o alură epizootică în formele 
în care predomină transmiterea orizontală 
(numeroase vaci se contaminează în acelaşi timp 
de la aceeaşi sursă [58]. 

Multe din avorturi se produc în al treilea 
trimestru de gestaŃie. InvestigaŃiile 
epidemiologice sugerează că vacile se infectează 
după ce au ingerat furaje contaminate cu 
oochisturi de N. caninum când au fost gestante în 
lunile 5-6 [36]. 
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Microscopic, se evidenŃiază encefalită necrotică 
nesupurativă. Focarele de necroză obsevate în 
encefal sunt înconjurate de infiltraŃii 
caracteristice cu mononucleare. Hepatita este mai 
des observată în cazurile epidemice decât în 
avorturile spontane. Mai pot fi afectate: rinichii, 
pulmonii şi adesea miocardul.  

Se examinează creierul, cordul, ficatul, placenta, 
lichidele corporale şi serul. SiguranŃa 
diagnosticului este cu atât mai mare cu cât se 
examinează mai multe Ńesuturi.  

Metodele histologice şi histochimice efectuate pe 
secŃiuni din encefal şi din cord, conservate în 
formol sau fixator Bouin, permit evidenŃierea 
leziunilor multifocale şi identificarea paraziŃilor. 
PCR pare a fi tehnica cea mai fiabilă şi mai 
sensibilă [27]. Dintre toate organele care pot 
prezenta leziuni, creierul este cel care trebuie să 
fie neapărat examinat, chiar dacă prezintă un 
oarecare grad de autoliză. Encefalita focală 
nesupurativă, cu diferite grade de necroză focală, 
este leziunea caracteristică. Focarele de necroză 
observate în encefal sunt înconjurate de infiltraŃii 
caracteristice cu celule mononucleate. Leziunile 
de hepatită sunt mai frecvent observate în 
enzootii decât în avorturile sporadice. În 
placentă, paraziŃii se găsesc, dar sunt dificil de 
evidenŃiat [16, 82]. 

Metodele imunohistochimice, deşi permit 
evidenŃierea leziunilor, au o aplicare limitată, 
datorită infrecvenŃei prezenŃei paraziŃilor. Totuşi, 
s-a sugerat că toate Ńesuturile cu leziuni să fie 
examinate imunohistochimic pentru N. caninum 
pentru a exclude neosporoza [22]. Ocazional, N. 
caninum poate fi evidenŃiat numai în Ńesuturi 
extraneurale [36]. 

PrezenŃa anticorpilor în avorton poate stabili 
diagnosticul de neosporoză, dar absenŃa nu îl 
exclude, deoarece sinteza de anticorpi în fetus 
este dependentă de stadiul de gestaŃie, nivelul de 
expunere şi timpul dintre infecŃie şi avort [14, 23, 
83]. Chiar un titru de doar 1:25 la IFAT poate fi 
privit ca specific pentru infecŃia cu N. caninum în 
fetus [83, 93].  

Demonstrarea anticorpilor la N. caninum în serul 
vacilor care au avortat este un indiciu de 
expunere la parazit, şi, de aceea, examinarea 
fetuşilor este necesară pentru un diagnostic sigur. 

S-au pus la punct numeroase teste pentru 
evidenŃierea anticorpilor neosporici: ELISA, 
IFAT, testl de aglutinare Neospora (NAT) şi testul 
de aglutinare directă [35]. ReagenŃii pentru unele 
dintre aceste teste sunt disponibili pe piaŃă. 
Bjorkman şi col. [20] au descris o tehnică ELISA 
pentru măsurarea avidităŃii (afinitatea funcŃională) 
a anticorpilor specifici IgG, la fel ca în cazul T. 
gondii, pentru discriminarea între infecŃiile recente 
şi cele cronice la bovine. Testul de aviditate este 
bazat pe faptul că primii anticorpi sintetizaŃi după 
provocarea antigenică sau după o infecŃie primară 
au o mai slabă afinitate pentru antigen decât cei 
produşi mai târziu [21]. Imunoblot se foloseşte 
pentru detectarea aticorpilor specifici N. caninum 
[7, 92]. 

Tratament  

Toltrazuril şi/sau Sulfadiazin şi trimethoprin: 200 
mg/ml sulfadiazin, 40 mg/ml trimethoprin, adică 
20mg/kg g.v. 

50 mg/ml toltrazuril – 20 mg/kg g.v. la viŃeii nou 
născuŃi.  

Rezultă, după un an de tratament, reducerea 
drastică a avorturilor (de la 188 la 9), a 
seroprevalenŃei de la 68,7% la 0%. 

Controlul neosporozei în fermele 

de bovine 

În fermele de vaci în care nu s-au semnalat 
cazuri de seropozitivitate, principala grijă este de 
a nu introduce, pe nici o cale, juninci sau vaci 
seropozitive la Neospora caninum. În cazul 
viŃelelor sub şase luni se pune problema 
existenŃei anticorpilor colostrali. Deci, fie nu se 
vor cumpăra viŃele sub şase luni, fie, printr-o 
convenŃie cu vânzătorul, se va aştepta atingerea 
acestei vârste pentru a se putea lua o decizie. 
Examenele serologice nu sunt prea costisitoare şi 
se fac în multe Ńări [87]. 

În cadrul fermelor infectate sau cu situaŃie 
necunoscută, trebuie să se oprească sau să se 
evite transmiterea. În acest sens, se va evita orice 
contact al animalelor din mediul exterior cu 
avortonii, cu viŃeii născuŃi morŃi şi cu placentele. 
Se va împiedica accesul câinilor şi al altor 
animale în depozitele de furaje sau în locurile de 
furajare a bovinelor (silozuri, concentrate, apa de 
băut etc). 
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În privinŃa câinilor din ferme, examenul 
serologic va arăta că un câine seropozitiv este 
doar un câine care a fost infectat şi nu este 
obligatoriu să fie şi excretor de oochisturi. De 
altfel, experimental s-a demonstrat că excreŃia de 
oochisturi nu durează decât 5-10 zile. 

În fermele de vaci în care s-a diagnosticat 
neosporoza sunt necesare măsuri de igienă prin 
care să se împiedice transmiterea în cadrul 
fermei şi în afara ei. În primul rând, se impune 
cunoaşterea statusului serologic al întregului 
efectiv. 

Eliminarea animalelor seropozitive sau 
retragerea de la reproducŃie a celor provenite din 
mame seropozitive sunt acŃiuni mult prea 
costisitoare pentru a putea fi acceptate de 
fermier.  

Analiza epidemiologică este obligatorie în 
fermele în care s-au găsit câteva vaci 
seropozitive. Se va urmări modul de transmitere, 
mai ales în fermele în care nu sunt identificate 
gazdele definitive, pentru a iniŃia şi executa 
acŃiuni de întrerupere a lanŃului de transmitere. 

Vaccinarea 

Până în prezent nu s-a realizat un vaccin care să 
prevină avortul neosporidian la vacă, deşi 
rezultate încurajatoare au fost obŃinute la şoarece 
cu paraziŃi omorâŃi sau cu produsele lor [68]. 
Vaccinarea şoarecilor înainte de gestaŃie cu 
tachizoiŃi omorâŃi blochează transmiterea 
transplacentară de N. caninum, când aceste 
şoricioaice au fost provocate în timpul gestaŃiei 
[63]. 
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