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Viorica MIRCEAN, M. MIRCEAN 

 
Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
 
 

REZUMAT. Se prezintă un caz de babesioză, forma acută, la o căŃea din rasa 
Ciobănesc German în vârstă de 1 an şi 2 luni, cu manifestări clinice şi umorale de anemie 
hemolitică şi insuficienŃă renală acută. Este subliniată importanŃa stabilirii precoce a 
diagnosticului etiologic şi iniŃierea tratamentului specific înainte de apariŃia complicaŃiilor 
organice, care conferă îmbolnăvirii caracter incurabil. 

  
 
 

În luna octombrie (2005) s-a prezentat la 
consultaŃie o căŃea de 1 an şi 2 luni din rasa 
Ciobănesc german pentru efectuarea unui 
examen ecografic, existând suspiciunea unei 
afecŃiuni hepatice. 

Din anamneză a rezultat că pacienta a prezentat 
anorexie, polidipsie, fatigabilitate, letargie şi 
urină de culoare brună. Debutul acestor 
manifestări a survenit la 10 zile după participarea 
la o expoziŃie canină şi s-au derulat pe o perioadă 
de 5 zile până în momentul solicitării examenului 
ecografic. Tratamentul iniŃial a constat în 
administrare de antibiotice, corticosteroizi şi 
medicaŃie hepato-protectoare.  

La examenul clinic s-au constatat următoarele: 
sindrom febril (T = 40,5°C) şi icter franc la 
nivelul mucoaselor aparente şi a pielii din 
regiunea abdominală inferioară şi faŃa internă a 
coapselor. Icterul a fost însoŃit de paliditatea 
mucoaselor aparente.  

Examinarea atentă a pielii a permis evidenŃierea 
de acarieni din genul Dermacentor.  

S-au înregistrat deasemenea contracŃii tonico-
clonice ale musculaturii cervicale şi maseterine şi 
vomitarea unui conŃinut de culoare galben brun. 

La palpaŃia abdomenului nu s-a decelat 
sensibilitate dar a fost evidentă spelomegalia; 
splina depăşind rebordul costal stâng cu un lat de 
palmă (fapt confirmat şi prin examenul ecografic). 

Examene complementare 

łinând cont de datele anamnestice şi de 
rezultatele examenului clinic s-a formulat un 
diagnostic prezumtiv de anemie hemolitică. 

Pentru a stabili etiologia acestei afecŃiuni şi 
eventual suferinŃa altor organe s-au prelevat probe 
de sânge pentru examen hematologic şi biochimic. 

Examenul hematologic a constat în efectuarea de 
frotiuri colorate prin metoda DIA QUICK – 
PANOPTIC, determinarea numărului de eritrocite, 
a hemoglobinei, a hematocritului şi a trombocitelor. 

ConstituenŃii biochimici dozaŃi au fost următorii: 
glucoză plasmatică, gammaglutamiltransferaza 
(GGT), alaninaminotransferaza (ALT), fosfataza 
alcalină (PAL), bilirubina totală, ureea, 
creatinina, calciu şi fosfor.  

Rezultate 

Examenul hematologic a relevat scăderea 
numărului de trombocite, eritrocite, a 
hemoglobinei şi a hematocritului în timp ce 
leucocitele totale au fost crescute. 

Formula leucocitară a evidenŃiat neutropenie, 
limfocitoză, monocitoză şi eozinopenie (Tabel 1). 

La examenul frotiului s-au pus în evidenŃă un 
număr foarte mare de paraziŃi endoglobulari din 
genul Babesia. Luând în considerare 
dimensiunile, forma şi numărul merozoiŃilor 
dintr-un eritrocit s-a stabilit că în infecŃie este 
implicată specia Babesia canis. În frotiu s-au 
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remarcat aspecte de anizocitoză şi poikilocitoză 
(Fig. 1 şi Fig. 2). 

Rezultatele examenului biochimic sunt redate în 
Tabelul 2. 

Se remarcă absenŃa modificărilor atât în cazul 
enzimelor cu specificitate pentru leziuni 
hepatobiliare (PAL, GGT) cât şi pentru leziuni 
hepatocelulare (ALT). În schimb, constituenŃii 
biochimici care atestă integritatea 
morfofuncŃională a nefronului suferă modificări 
semnificative indicând o stare de insuficienŃă 

renală acută (uree, creatinină, calciu şi fosfor). 
Glicemia a înregistrat o depăşire uşoară a limitei 
superioare. 

La examenul ecografic a fost evidenŃiată 
splenomegalia, însoŃită de o creştere a 
ecogenităŃii organului şi de o pliere a cozii 
splinei pe corpul acesteia (Fig. 3). 

 

 
Tabel 1 

Rezultatele examenului hematologic 
 

Nr. 
Crt. 

Constituent dozat Rezultate de laborator Valori normale 

1 Leucocite totale 19.2 x 103/µl 6,0 – 13,0 x 103/µl * 
2 Eritrocite 3.05 x 106/µl 5,5 – 8,5 x 106/µl * 
3 Hemoglobină 8.6 g/dl 15 ± 1,2g/dl ** 
4 Hematocrit 28% 37 – 54% * 
5 Trombocite 1,3 x 105/ µl 1,6 – 9,5 x 105/µl * 

N(%)  E(%)  B(%)  L(%)  M(%) N(%)  E(%)  B(%)  L(%)  M(%) * 6 Formulă leucocitară 
51          0        0       31      18 55-77  2-10  rare  17-40  1-10 

  ∗ după Van Lierde (1989); ** după Schalm şi col. (1975). 
 
 
 

 
 

Figura 1 
Babesia canis – frotiu colorat DIA QUICK PANOPTIC (x1000) (anizocitoză    )
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Figura 2 
Babesia canis – frotiu colorat DIA QUICK PANOPTIC (x1000) 

(poikilocitoză    ) 
 

Tabel 2 
Rezultatele examenului biochimic 

 
Nr. crt. ConstituenŃi Rezultate de laborator Valori normale * 

1 GGT 10 U/l < 10 
2 PAL 104 U/l 30 - 140 
3 ALT 22 U/l < 40 
4 Glucoză 123 mg/dl 63 – 100 
5 Fosfor 6,5 mg/dl 2,47 – 5,57 
6 Bilirubina totală 0,98 mg/dl 0 – 0,4 

  T - 0 După 8 ore După 24 ore  
7 Uree 359 mg/dl 217 mg/dl 468 mg/dl 24 – 54 
8 Creatinină 3,89 mg/dl 2,23 mg/dl 5,21 mg/dl 0,45 – 1,58 
9 Calciu 8,2 mg/dl 9,34 mg/dl  11 ± 0,52 

* după Kadar (2002) 
 
 
Tratament 

În aceste condiŃii, obiectivele prioritare ale 
conduitei terapeutice au constat în corectarea 
dezechilibrelor umorale induse de insuficienŃa 
renală acută, urmată apoi de administrarea unui 
produs medicamentos cu efect babesicid. 

Stabilizarea pacientului a început cu fluido-
terapie intravenoasă, utilizând soluŃie Hartman 
(Ringer Lactat), în doză de 50 ml/kg corp, 

urmată de Dextran 70 în doză de 10 ml/kg c. 
Deasemenea s-a administrat 30 ml gluconat de 
calciu (i.v.) în vederea corectării hipocalcemiei, 
secundare uremiei acute. Tratamentul perfuzabil 
de întreŃinere a continuat cu soluŃie fiziologică 
salină (0,9%) cu un debit de 2 ml/min. timp de 8 
ore. La 8 ore s-a reevaluat nivelul plasmatic al 
ureei, creatininei şi calcemiei constatându-se o 
scădere a primilor 2 constituenŃi şi o creştere 
semnificativă a calcemiei (Tabel 2). 
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Figura 3 
Splenomegalie. Aspect pliat al cozii splinei 

 
 
 
 

łinând cont de evoluŃia favorabilă a acestor 
constituenŃi s-a recurs la administrarea 
produsului babesicid Berenil® (Diminazen 
Phenazon) în doză de 3.5 mg/kg c soluŃie 7% 
i.m. (Şuteu şi Cozma, 1998). 

Imediat după administrare (cca 10 min.) s-a 
înregistrat o înrăutăŃire vizibilă a stării generale, 
manifestată prin simptome de şoc (timp de 
reumplere capilară 6 sec., plus rapid şi 
imperceptibil). Aceste manifestări au cedat în 
urma aplicării măsurilor de terapie intensivă 
(hidrocortizon hemisuccinat, bicarbonat de sodiu 
sol. 1,4%, Dextran 70). 

Deoarece a doua zi urea şi creatinina au 
înregistrat o creştere semnificativă, repetarea 
produsului Berenil a fost suspendată şi s-a impus 
dializa peritoneală, utilizându-se soluŃie Ringer 
50 ml/kg (Ghergariu, 1995). Această manoperă 
s-a efectuat din 6 în 6 ore timp de 2 zile şi a fost 
însoŃită de tratament perfuzabil cu lichide 
poliionice şi dextrani. 

Cu toate acestea insuficienŃa renală a evoluat 
progresiv conducând la exitus în a 3 zi de 
tratament. 

DiscuŃii 

Babesioza canină este o boală diagnosticată 
frecvent în diferite zone ale lumii în special în 
zonele tropicale şi în cele cu climat temperat. În 
numeroase Ńări europene cum ar fi: FranŃa, 
Germania, Italia şi Ungaria, această infecŃie 
protozoariană este cea mai importantă boală 
transmisă de căpuşe la câine (Farkas R., 2002).  

În România prevalenŃa babesiozei la câine este 
necunoscută, motivaŃia constând probabil în 
evoluŃia subclinică a acestei boli, iar pe de altă 
parte cazurile clinice diagnosticate nu au fost 
raportate. Singura semnalare a babesiozei la 
câine în România a fost făcută în estul Ńării de 
Dulceanu în 1984 (citat de Şuteu şi Cozma, 
1998). Dovezi indirecte privind evoluŃia 
babesiozei la câine în România sunt oferite de 
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studii epidemiologice efectuate în Germania de 
Göthe şi Wegerdt (1991). Aceşti autori 
semnalează babesioza la câini care au petrecut un 
sejur de peste 4 luni în România.  

Manifestările clinice descrise la cazul de faŃă au 
fost foarte caracteristice unei anemii hemolitice 
severe, fiind întrunite simptomele clasice ale 
eritrolizei intravasculare: icter, febră şi paloarea 
mucoaselor aparente. Această triadă 
simptomatologică completată de descrierea 
anamnestică a hemoglobinuriei a fundamentat 
explorarea paraclinică ulterioară care a vizat în 
primul rând diagnosticul diferenŃial al icterului 
(hemolitic?, hepato-biliar?, hepato-celular?). 
Valorile normale ale enzimelor hepatice, 
hiperbilirubinemia şi eritropenia în condiŃiile 
hemoglobinuriei au exclus o afecŃiune hepatică 
icterigenă confirmând astfel natura hemolitică a 
icterului. 

Identificarea paraziŃilor endoglobulari în frotiu a 
adus elementul decisiv de diagnostic etiologic. 
Modificările hemoleucogramei evidenŃiate la 
acest caz, constând în trombocitopenie, 
leucocitoză cu neutropenie, eozinopenie, 
limfocitoză şi monocitoză sunt caracteristice 
formelor acute de babesioză şi sunt în general în 
concordanŃă cu semnalările altor autori. 
(Camacho şi col., 2002; Furlanello şi col., 2005; 
Médaille, 1996). 

Identificarea în frotiu a modificărilor 
morfologice ale eritrocitelor (anizocitoză şi 
poikilocitoză), reprezintă o dovadă evidentă a 
solicitării intense a măduvei hematogene în 
procesul de eritropoeză, sugerând componenta 
regenerativă a anemiei. Anizocitoza observată 
poate fi corelată şi cu localizarea endoglobulară a 
paraziŃilor, deoarece eritrocitele parazitate tind să 
aibă dimensiuni mai mari decât cele neinfectate 
(Schalm şi col., 1975). 

O altă modificare biochimică constatată la acest 
caz a fost hiperglicemia. Cu toate că în formele 
acute de babesioză unii autori (Keller şi col., 
2004) asociază frecvent severitatea hipoglicemiei 
şi riscul instalării ei cu intensitatea anemiei, a 
icterului şi a stării de colaps vascular, în cazul de 
faŃă s-a înregistrat hiperglicemie. De altfel în 
acelaşi studiu autorii citaŃi semnalează 
hiperglicemia (> 100 mg/dl) la 38 de câini din 
250 la care a evoluat o formă acută de babesioză. 
Având în vedere că până la prezentarea la 
consultaŃie s-au utilizat în conduita terapeutică şi 

corticosteroizi, este posibil ca hiperglicemia 
înregistrată în prima zi să fie secundară acestui 
tratament. 

Alături de simptomele anemiei hemolitice acute 
s-a evidenŃiat un grup de simptome şi modificări 
umorale caracteristice insuficienŃei urinare acute. 
Astfel vomitările repetate cu caracter bilios şi 
hiperexcibilitatea neuromusculară manifestată 
prin convulsii au fost cele mai expresive 
simptome ale autointoxicaŃiei şi dismetaboliilor 
multiple asociate uremiei acute. De altfel aceste 
simptome au fost corelate cu anomaliile 
biochimice constatate: hiperazotemie, 
hipocalcemie, hiperfosfatemie şi 
hipercreatininemie.  

Dacă natura acestor dezechilibre biochimice 
sangvine şi expresia lor chimică sunt aspecte 
bine cunoscute ale uremiei acute, nu se poate 
afirma acelaşi lucru în privinŃa cauzei 
determinante a insuficienŃei renale. Totuşi la 
cazul studiat un rol major în patogeneza acestui 
sindrom poate fi atribuit stării septico-toxice 
indusă de paraziŃii endoglobulari. La aceasta se 
adaugă epurarea masivă de hemoglobină şi 
bilirubină cu efect toxic direct asupra nefronilor.  

Anemia, toxemia şi ulterior deshidratarea prin 
vomitările repetate au constituit cauze certe 
implicate în instituirea sindromului de 
insuficienŃă renală acută. 

La acest caz evoluŃia bolii a fost de o gravitate 
deosebită datorită întrunirii unor factori 
determinanŃi, ca nivelul ridicat al infecŃiei 
parazitare şi factori favorizanŃi, cum ar fi: o 
foarte probabilă stare de imunodepresie asociată 
cu stresul (transport, expoziŃie) şi corticoterapia 
iraŃională din primele 5 zile, alături de o aplicare 
tardivă a terapiei etiotrope. 

ÎnlănŃuirea „în cascadă” a acestor factori a 
favorizat reducerea eficienŃei mecanismelor 
defensive ale gazdei, cu exacerbarea multiplicării 
endoglobulare a parazitului (faza septicemică), 
urmată de eliberarea de toxine şi produşi 
secundari hemolizei (faza toxiemică). 
InsuficienŃa renală acută a contribuit apoi la 
agravarea stării de toxemie prin scăderea 
capacităŃii renale de epurare a unor toxine 
metabolice (uree, fosfaŃi etc.), conducând în final 
la şocul endotoxic fatal. 
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Încercările terapeutice de corectare a 
dezechilibrelor umorale induse de uremie au 
rămas ineficiente datorită leziunilor renale 
severe. 

Deşi nu s-a reuşit obŃinerea acordului 
proprietarului pentru autopsie, evoluŃia 
implacabilă a insuficienŃei urinare acute a sugerat 
existenŃa unor leziuni renale ireversibile, 
secundare stării de toxemie indusă de paraziŃii 
endoglobulari. 

SUMMARY 

A clinical case of babesiosis on one 
German Sheppard, female 

One case of acute babesiosis on one 
German Sheppard female 1 year and 2 
months old is presented. The dog had 
clinical and humoral signs of hemolytic 
anemia and acute renal insufficiency. The 
importance of the precocious establishing of 
the etiologic diagnostic and of the initiation 
of the specific treatment before the 
apparition of the organic complications is 
emphasized. These complications confer an 
incurable character on the falling ill. 
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