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Introducere 

Isosporoza este o protozooză produsă de 
coccidii din genul Cystoisospora (Isospora), 
inclus în subfamilia Isosporinae din familia 
Isosporidae, ordinul Eucocidiida 
/Eucoccidiorida, subclasa Coccidia 
(Coccidiasina), clasa Apicomlexa (Sporozoa) 
(Euzeby J., 1987). 

La câine se întâlnesc patru specii de 
Cystoisospora: C. canis, C. ohioensis, C. 
burrowsi şi C. neorivolta. Aspectul microscopic 
al oochisturilor nu permite diferenŃierea după 
morfologie sau mărime a speciilor C. ohioensis, 
C. burrowsi şi C. neorivolta care sunt uneori 
regrupate într-o singură entitate: complexul C. 
ohioensis. La pisică parazitează Cystoisospora 
felis (foarte des identificată în fecalele pisicilor 
domestice) şi Cystoisospora rivolta (Dulceanu 
N., 1980; Şuteu I., 1982, 1983; Euzeby J., 
1987). 

Deşi sunt unele dintre cele mai răspândite boli 
parazitare ale animalelor de companie, 
coccidiozele, inclusiv isosporozele nu sunt 
diagnosticate în mod curent, fiind cel mai 
adesea neglijate, chiar ignorate total, datorită 
evoluŃiei adesea insidioase sau confundării cu alte 
boli cu manifestări predominant digestive. Totuşi, 
coccidioza este o ameninŃare serioasă pentru 
sănătatea animalelor domestice, determinând 
pierderi însemnate, în special la animalele tinere, 
mai ales în perioada înŃărcării. La acestea pot fi 
întâlnite evoluŃii grave, în condiŃiile creşterii în 
colectivităŃi şi în condiŃii igienice 
necorespunzătoare (Şuteu I. şi Cozma V., 1998). 

Prezentul studiu a vizat elemente de diagnostic a 
isosporozei, aspecte clinice şi epidemiologia 
bolii la carnivore domestice (câini, pisici). 

Material şi metode 

Studiul a fost efectuat în Clinica de Boli 
parazitare a FacultăŃii de Medicină Veterinară şi 
în cabinete veterinare din Bucureşti, în perioada 
oct. 2004-mai 2005. 

Au fost luate în observaŃie cazurile suspicionate 
pe baza semnelor clinice, care au fost ulterior 
confirmate prin examene de laborator. 

Suspiciunea de isosporoză a avut la baza 
coroborarea semnelor clinice cu datele 
epidemiologice, astfel:    

- date clinice: prezenŃa diareei cu aspect 
necaracteristic, eventual cu prezenŃa de mucus şi 
sânge, cu evoluŃie în general acută şi 
neacompaniată de febră, cu sau fără modificarea 
stării generale;  

- date epidemiologice: apariŃia semnelor de 
boală, de obicei la animale recent achiziŃionate, 
cu vârsta mai mică de şase luni şi provenite din 
colectivităŃi;  

În colectivităŃi poate fi suspicionată isosporoza şi 
în cazul enzootiilor de enterite uneori hemoragice 
care afectează de obicei numai tineretul, frecvent 
în perioada din preajma înŃărcării sau la câteva zile 
după acŃiunea unui factor stresant (transport, 
schimbarea locuinŃei etc.); în aceste situaŃii se 
înregistrează, adesea, şi întârzieri în creştere, uşor 
observate la indivizii de la aceeaşi mamă. 
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Diagnosticul de laborator s-a realizat prin 
examen coproparazitologic (examene 
macroscopic şi microscopic - prin metode 
directe şi de concentrare -metoda Willis). La 
examenul macroscopic s-au urmărit consistenŃa, 
mirosul, prezenŃa sângelui sau a mucusului în 
probele examinate. Examenul microscopic a pus 
în evidenŃă elementele parazitare, respectiv 
oochisturile din fecale. 

Rezultate şi discuŃii 

Consecutiv observaŃiilor înregistrate şi a 
rezultatelor examenelor de laborator efectuate la 
carnivorele (câini şi pisici) cu suspiciune de 
isosporoză, au fost diagnosticate 21 de cazuri 
pozitive. Animalele respective erau 
coproeliminatoare de oochisturi de 
Cystoisospora (Isospora), la examenul 
coproparazitologic găsindu-se atât oochisturi 
nesporulate, cât şi oochisturi sporulate, 
apreciindu-se existenŃa speciilor Cystoisospora 
felis (fig. 1) - la pisică, C. ohioensis şi C. canis 
(fig. 2, 3) - la câine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza prevalenŃei bolii la cele două specii (fig. 
4) luate în studiu arată o incidenŃă mai crescută a 
isosporozei la câine (13 cazuri - 61,9%), faŃă de 
pisică (8 cazuri - 38,1%). 

De asemenea, se constată diferenŃe în funcŃie de 
vârsta animalelor (fig. 5), atât exprimarea clinică 
a bolii, cât şi rezultatele examenelor de laborator 

evidenŃiind afectarea predominantă a animalelor 
de vârstă tânără (de la 4 săpt. la 7 luni), fără a se 
diagnostica isosporoza la animale adulte. Din 
totalul animalelor diagnosticate, 61,90% (13 
cazuri) au avut vârsta cuprinsă între 4 şi 7 
săptămâni, 19,04% (4 cazuri) au avut vârsta 
cuprinsă între 8 şi 11 săptămâni şi 14,28% (3 
cazuri) cu vârsta de 4-8 luni. 

 

 
 

Figura 4 
PrevalenŃa isosporozei în funcŃie de specie 

 

Figura 1 
Oochisturi 

de Cystoisospora felis 
400x 

Figura 2 
Oochisturi de Cystoisospora 

ohioensis şi C. canis, alături de un 
ou de Toxocara canis 400x 

Figura 3 
Oochist de 

Cystoisospora canis 
400x 
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Figura 5 
PrevalenŃa isosporozei la carnivorele domestice în funcŃie de vârstă 

 
 
În ce priveşte evoluŃia clinică a bolii (fig. 6), 
majoritatea cazurilor (11 cazuri, 52,39%) cu 
exprimare clinică au avut evoluŃie acută, cu: 
scaune diareice mucoase, uneori apoase, 
sangvinolente, vomă ocazională, uneori durere 
abdominală, inapetenŃă sau anorexie, scădere în 
greutate, deshidratare şi pică. Cinci dintre 
cazurile diagnosticate (23,9%) au avut o evoluŃie 

subacută, diareea fiind prezentă, uneori alternând 
cu scaune normale, dar fără afectarea stării 
generale. Au fost înregistrate şi două cazuri 
(9,52%) cu evoluŃie cronică, ambii pacienŃi 
prezentând episoade diareice la intervale 
variabile în timp, evoluând cu slăbire, anemie, 
apetit capricios. A fost înregistrat un singur caz 
(4,76%) cu evoluŃie subclinică. 

 

 
 

Figura 6 
Tipuri de evoluŃie a isosporozei la carnivore domestice 

 
 
Semnul clinic constant întâlnit a fost diareea, 
scaunul având consistenŃa diferită, de la un 
simplu ramolisment al fecalelor, până la diaree 
apoasă. Diareea a fost uneori intermitentă, în 
evoluŃiile cronice sau subclinice alternând cu 
perioade cu scaune normale. Sângele a fot 

prezent în fecale la 5 din cele 21 de cazuri, 
mucusul fiind mai des observat. Alte semne, 
inconstant observate, au fost: vomă, inapetenŃă, 
deshidratare, durere abdominală, apatie, pierdere 
în greutate, anemie, sindrom de pică. 
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Temperatura corporală s-a încadrat, în general, în 
limite normale. 

EvoluŃia acută a bolii a fost întâlnită la animale cu 
vârste cuprinse între 4 şi 8 săptămâni, iar cazurile 
cu evoluŃie subacută (23,9% - 5 cazuri) la animale 
cu vârste cuprinse între 5 şi 10 săptămâni. Nu au 
fost întâlnite cazuri de isosporoză la animale 
adulte. 

Examenele coproparazitologice au evidenŃiat şi 
cazuri de poliparazitism, prin asocierea 
isosporozei cu toxocaroza (fig. 2), trichuroza şi 
giardioza, cazuri în care exprimarea clinică a fost 
mult mai gravă. Majoritatea acestor cazuri au 
făcut parte din cele cu evoluŃie acută şi subacută. 

Coroborând rezultatele examenelor de laborator 
cu ancheta epidemiologică şi semnele clinice 
înregistrate, se poate concluziona că exprimarea 
clinică a bolii s-a întâlnit preponderent la vârsta 
tânără, în jurul perioadei de înŃărcare, la scurt 
timp după achiziŃionare, majoritatea animalelor 
provenind din colectivităŃi. 

Se poate aprecia, astfel, că imunosupresia 
cauzată de stresul de transport, schimbarea 
locuinŃei şi a dietei poate favoriza dezvoltarea 
schizogonică, cu multiplicarea elementelor 
tisulare, apariŃia manifestărilor  clinice şi 
eliminarea oochisturilor. 

Concluzii 

1. Prezentul studiu a urmărit evidenŃierea unor 
aspecte epidemiologice în isosporoză la 
carnivore domestice (câini pisici) din Bucureşti; 
cazurile luate în observaŃie, suspicionate pe baza 
semnelor clinice,  au fost confirmate prin 
examene coproparazitologice de laborator. Ca 
agenŃi etiologici s-au stabilit Cystoisospora felis - 
la pisică, C. ohioensis şi C. canis - la câine. 

2. Consecutiv efectuării examenelor de laborator, 
au fost confirmate 21 de cazuri de isosporoză, cu 
o incidenŃă mai crescută la câine (13 cazuri - 
61,9%), decât la pisică (8 cazuri - 38,1%). 

3. Din totalul animalelor diagnosticate, 61,90% 
din animale au avut vârsta cuprinsă între 4 şi 7 
săptămâni, 19,04% au avut vârsta cuprinsă între 
8-11 săptămâni şi 14,28% cu vârsta de 4-8 luni. 
Boala nu a fost întâlnită la animale adulte. 

4. Exprimarea clinică a bolii s-a întâlnit 
preponderent la vârsta tânără, în jurul perioadei de 
înŃărcare, la scurt timp după achiziŃionare, 
majoritatea animalelor provenind din colectivităŃi. 
Cele mai multe cazuri (52,39%) au avut o evoluŃie 
acută, 23,9% din cazuri au avut evoluŃie subacută, 
9,52% - evoluŃie cronică şi un singur caz (4,76%) 
cu evoluŃie subclinică. 

5. EvoluŃia acută a bolii a fost întâlnită la 
animale cu vârste cuprinse între 4 şi 8 săptămâni, 
iar cazurile cu evoluŃie subacută (23,9% - 5 
cazuri) la animale cu vârste cuprinse între 5 şi 10 
săptămâni.  

6. Semnele clinice observate s-au încadrat în 
tabloul clinic descris în literatura de specialitate: 
scaune diareice mucoase, uneori cu sânge, vomă 
ocazională, uneori durere abdominală, inapetenŃă 
sau anorexie, scădere în greutate şi deshidratare, 
pică. 

7. Examenele coproparazitologice au evidenŃiat 
şi cazuri de poliparazitism, prin asocierea 
isosporozei cu toxocaroza, trichuroza şi 
giardioza, cazuri în care exprimarea clinică a fost 
mult mai gravă. 

8. Rezultatele studiului, prezentând aspecte 
clinice şi epidemiologice întâlnite în evoluŃia 
isosporozei, evidenŃiază importanŃa 
diagnosticului bolii, obligatoriu a fi efectuat la 
animalele cu semne clinice atribuibile 
infestaŃiilor, pentru o conduită terapeutică 
adecvată. 

SUMMARY 

Isosporosis in domestic carnivorous; the 
etio-epidemiological and clinical aspects 
in suspected animals 

The etio-epidemiological and clinical aspects 
of isosporosis in carnivorous (dogs and cats) 
had in view. The cases were suspected by 
clinical symptomatology and the diagnostic 
was confirmed by coproparasitological 
exams. To determine the prevalence of 
infections with Cystoisospora spp. faecal 
samples from cats and dogs were examined, 
using a flotation-technique. 

21 cases were confirmed as isosporosis, 
with a bigger incidence in dogs (61,9% - 13 
cases) than in cats (38,1% - 8 cases). The 
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highest prevalence of infection was seen in 
younger animals than 1 year. The most of 
infected animals (61,9%) with clinical signs 
and confirmed by coproparasitological 
exams  was 4-7 weeks old, 19,04% was 
between 8 and 11 weeks old, and14,28% 
was 4-8 months old. Clinical signs were not 

registered and the disease was not 
confirmed in adult animals.  

The most cases (76,29%) had an acute and 
subacute evolution and they were registered 
in animals being 5-10 weeks old; all of these 
animals came from a shelter. 
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