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Introducere 

DermatofiŃiile sunt dermatomicoze, boli cu 
caracter infecŃios, produse de un grup de fungi 
paraziŃi, caracterizat prin keratinofilie, ce 
afectează omul şi animalele şi care pot produce 
leziuni inflamatorii cu aspect clinic variat, 
putând fi superficiale sau profunde, cu posibilă 
afectare a anexelor cutanate. 

De regulă, starea generală a animalelor care 
prezintă infecŃii cutanate produse de dermatofiŃi 
din genul Trichophyton şi Microsporum nu este 
afectată, leziunile localizate la nivelul pielii şi 
părului depreciază valoarea lor economică, 
determinând mari pierderi economice pentru 
crescătorii de animale. 

ImportanŃa medico-socială a 

dermatofitozelor – animalele ca 

vectori ai dermatofitozelor 

Nu se poate neglija caracterul zoonotic al 
dermatofitozelor, care în prezent constituie 
probleme emergente pentru patologia modernă, în 
special în mediul urban, fiind implicat 
preponderent Microsporum canis, dar şi în mediul 
rural, respectiv Trichophyton verrucosum. Adesea 
animalele se comportă ca purtători asimptomatici, 
dar examenele paraclinice nu fac decât să confirme 
riscul zoonotic. Dermatomicozele la animale 
prezintă un substanŃial impact socioeconomic, 
având în vedere faptul că animalele bolnave 
necesită terapie prelungită şi pot să transmită boala 
atât la om, cât şi la animale. Aşa cum sugerează şi 
denumirea, dermatofiŃii zoofili infectează 
predominant animale, dar pot fi transmişi de la 
animale la om, fiind vorba cel mai frecvent de 
Microsporum canis şi Trichophyton 
mentagrophytes şi mai rar de Trichophyton 
verrucosum, Microsporum equinum, Microsporum 

gallinae şi Microsporum nanum (Radentz, 1991; 
Huovinen şi col., 1998; Maslen, 2000). 

DermatofiŃiile reprezintă o problemă majoră de 
sănătate publică şi veterinară, acest aspect fiind 
semnalat în diferite regiuni ale lumii (Calderone, 
1989). Prezintă la ora actuală un interes deosebit 
pentru medicina umană şi veterinară, situându-se 
între zoonozele profesionale cu implicaŃii 
epidemiologice deloc neglijabile, alături de 
antrax, bruceloză, dermatofiloză, rujet, 
leptospiroză, listerioză, febra Q, rabie, 
gastroenterite produse de Salmonella, E.coli 
O157:H7, Campylobacter, Yersinia, Giardia, 
Cryptosporidium, influenŃă, tuberculoză. 

IncidenŃa infecŃiilor cu dermatofiŃi zoofili la om, 
în special cu Microsporum canis, este în prezent 
în creştere. EpidermofiŃiile se întâlnesc în 15-30% 
din populaŃia adultă, în special cea urbană, iar în 
unele colectivităŃi sportive sau în internate 
afectează până la 50% din persoane. 

În acest context, diagnosticarea şi tratarea corectă 
a infecŃiilor fungice la animale prezintă o 
importanŃă deosebită, aspect care rezidă şi din 
decizia luată în 1981, de către O.M.S. 
(OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii) şi I.S.H.A.M. 
(Societatea InternaŃională de Micologie pentru 
Om şi Animale) privind înfiinŃarea unui program 
pentru prevenŃia dermatofitozelor la om şi 
animale. Unul din principalele obiective ale 
programului a fost elaborarea de ghiduri de 
diagnostic, prevenŃie şi control al 
dermatofitozelor, care să faciliteze dezvoltarea 
unor programe naŃionale de control sanitar. 

Până în prezent au fost izolate peste 300 de specii 
de miceŃi cu potenŃial patogen pentru animale, 
dintre care unii afectează pielea intactă iar alŃii se 
grefează pe leziuni cutanate preexistente (Muller 
şi col., 1989). 
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Un studiu desfăşurat în România pe perioada 
1955-1965 a evidenŃiat 21 de cazuri umane 
determinate de M. gypseum, la pacienŃi cu vârste 
cuprinse între 4 până la 74 de ani, 8 femei şi 13 
bărbaŃi. Majoritatea leziunilor au interesat pielea 
glabră, iar clinic a fost predominant tipul 
herpetiform. S-a apreciat că solul şi animalele au 
constituit surse de infecŃie (Altera şi col., 1967). 

ImportanŃa medicală a tricofiŃiei devine din ce în 
ce mai evidentă având în vedere potenŃialul 
zoonotic, mai ales în cazul particular al 
persoanelor care prezintă imunopatii. În perioada 
1962-1994, în Australia Trichophyton 
verrucosum a fost izolat de la pacienŃi 
prezentând tinea corporis, tinea faciei şi tinea 
capitis, provenind preponderent din mediul rural 
şi încadrându-se în profesiile de risc pentru 
această zoonoză (crescători de bovine, măcelari, 
medici veterinari şi copii ai unor lucrători la 
ferme de bovine) (Maslen, 2000, Wabacha şi 
col., 1998, Sabota şi col., 1996). 

Etiologie în dermatofitozele 

animalelor de rentă 

DermatofiŃii au fost încadraŃi de către 
Vanbreuseghem în funcŃie de tipul de înmulŃire: 

- specii cu înmulŃire sexuată şi asexuată: 
regnul Fungorum, încrengătura Ascomycotina, 
clasa Ascomycetes, ordinul Eurotiales, familia 
Gymnoascaceae, cu genurile Arthroderma şi 
Nannizia.  

- specii numai cu înmulŃire asexuată: 
încrengătura Deuteromycotina (Fungi 
imperfecŃi), clasa Hyphomycetes, ordinul   
Hyphomycetales, familia Moniliaceae, cu   
genurile Trichophyton, Microsporum şi 
Epidermophyton. 

În etiologia dermatofitozelor semnalate la 
animalele de rentă (tricofiŃia şi microsporoza) 
sunt implicaŃi frecvent reprezentanŃi ai genurilor 
Trichophyton şi Microsporum (Tabel 2). 

 
Tabel 1 

Speciile de dermatofiŃi zoofili şi geofili frecvent implicaŃi în etiologia dermatofitozelor la animalele de rentă 
(după Van Cutsem şi Rochette, 1991; Al-Ani şi col., 2002) 

 
Specie receptivă AgenŃi etiologici ai dermatofiŃiilor  

Bovine Trichophyton verrucosum 

 Trichophyton mentagrophytes 

 Trichophyton equinum, Trichophyton canis, T. rubrum, T. simii 

Ovine Trichophyton verrucosum 

 Trichophyton mentagrophytes 

Caprine Trichophyton verrucosum 

 Trichophyton mentagrophytes 

Cabaline Trichophyton equinum 

 Trichophyton verrucosum 

 Trichophyton mentagrophytes 

 T. ajelloi, T. megninii 

 Microsporum canis 

 Microsporum equinum 

 Microsporum gypseum 

 Microsporum praecox 

Suine Microsporum nanum 

 Microsporum canis 

 Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum 

 
 



 

18 

Un studiu retrospectiv al Serviciului de 
Diagnostic micologic al FacultăŃii de Medicină 
Veterinară din Barcelona, cuprinzând perioada 
1986-1995, a semnalat la câine şi pisică 
Microsporum canis (55.9%), Trichophyton 
mentagrophytes var. mentagrophytes (27.2%), 
Microsporum gypseum (7.4%) şi Trichophyton 
verrucosum (7.4%), la iepuri Trichophyton 
mentagrophytes, la rumegătoare T. verrucosum., 
iar la cabaline T. equinum şi M. equinum 
(Cabanes şi col., 1997). 
M. canis şi T mentagrophytes afectează 
numeroase specii de animale domestice şi 

sălbatice, spre deosebire de alŃi dermatofiŃi 
zoofili care prezintă specificitate de gazdă 
(animal-specifîc), T verrucosum la bovine, M. 
equinum la cabaline, M. gallinae la păsări şi M. 
nanum la suine (Radentz, 1991). Spre deosebire 
de bovine şi cabaline, în cazul suinelor nu există 
dermatofiŃi specifici (no specific host-adapted 
species), fiind izolate diferite specii ale genurilor 
Trichophyton şi Microsporum. Conform unui 
raport NADIS (NADIS Pig Disease Focus-
Ringworm in Pigs www.nadis.org.uk), în Anglia, 
dermatofiŃiile în efectivele de suine sunt 
determinate de (Tabel 2):  

 
 

Tabel 2 
 

Agent etiologic Epidemiologie Tablou clinic 

Microsporum nanum preponderent  

Trichophyton verrucosum suine întreŃinute alături de viŃei 
– sistem extensiv 

 

Microsporum canis sursă: câinele şi pisica pruritul şi leziunile sunt mai accentuate 

Trichophyton mentagrophytes sursă 
şobolanii, mai frecvent iarna 

pete cu diametrul sub 20cm, localizate în 
regiunea cervicală, spete şi dorsal, de 

culoare maronie, firul de păr este foarte uşor 
afectat, aspect decolorat 

 
 

Morfologia şi biologia 

dermatofiŃilor 

DermatofiŃii pot avea fie viaŃă parazitară, 
dezvoltându-se în firele de păr sau alte structuri 
keratinizate la om şi animale, fie saprobiotă în 
sol sau pe medii de cultură. Toate speciile sunt 
cultivabile in vitro pe medii de cultură speciale. 

În viaŃa parazitară, morfologia dermatofiŃilor 
este extrem de simplă, fiind reprezentată de 
filamente miceliene şi artroconidii (artrospori). 

Filamentele miceliene au diametrul de 2-4 µm, 
sunt septate, simple sau ramificate şi dispuse în 
firele de păr sau scuame. Hifele sunt celule 
eucariote rezultate prin germinarea sporilor şi 
dezvoltarea acestora în sens longitudinal. 
Prezintă conŃinutul compartimentat incomplet 
prin intermediul unor septumuri rezultate în 

urma cutării pereŃilor hifali. În interiorul hifelor 
este prezentă citoplasma şi nucleii. La hifele 
tinere citoplasma este omogenă, iar la cele 
îmbătrânite reticulară, prezentând vacuole şi 
incluziuni. 

Artroconidiile, rezultate în urma segmentării 
hifelor, au forme şi dimensiuni variabile (0 = 2-3 
µm până la 8-12 µm), în funcŃie de specia de 
dermatofit şi dispoziŃie diferită în cazul afectării 
firului de păr. 

Tipul ectotrix (=endo-ectotrix) – filamentele 
sunt dispuse în interiorul firului de păr şi 
artroconidiile la suprafaŃa acestuia. 

Tipul endotrix: atât hifele cât şi artroconidiile 
sunt dispuse numai în interiorul firelor de păr. 
Acest tip de parazitare este întâlnit în special la 
speciile de dermatofiŃi antropofili (Fig. 1). 
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Figura 1 

Tipuri de parazitare cu dermatofiŃi a firului de păr (Chermette şi Bussieras,1993) 
 
 

DermatofiŃii în viaŃa parazitară se hrănesc cu 
cheratină tânără din păr, fanere şi stratul cornos 
al epidermei. 

În saprobioză, cultivarea dermatofiŃilor pe medii 
de cultură permite dezvoltarea a numeroase 
elemente morfologice, mult mai variate decât 
cele întâlnite în viaŃa parazitară. 

Mediul cel mai frecvent utilizat pentru izolarea 
dermatofiŃilor este mediul Sabouraud, adiŃionat 
cu cloramfenicol şi cu cicloheximidă (Muller şi 
col., 1989). DermatofiŃii sunt cultivaŃi foarte 
frecvent şi pe "medii naturale" (pământ steril, 
cartofi, morcovi, păr). 

Dezvoltarea unor specii de dermatofiŃi este 
condiŃionată de prezenŃa unor factori de creştere 
cum ar fi: acidul nicotinic pentru T, equinum (dar 
este cunoscută o varietate de T. equinum 
autotrophicum care nu are această exigenŃă); 
tiamina, piridoxina şi inozitol pentru T. 
verrucosum. 

Dezvoltarea culturilor este lentă, în 2-3 
săptămâni, la temperaturi de 25-28°C, excepŃie 
face T. verrucosum (5-6 săptămâni la 37°C). 

Înmul Ńirea dermatofiŃilor,  adaptaŃi  la viaŃa 
parazitară, se realizează asexuat, prin 
artrospori, rezultaŃi în urma fragmentării sau 
septării filamentelor miceliene mature. 

În saprobioză înmulŃirea asexuată se realizează 
prin fragmentarea hifelor, rezultând: 
microconidii, macroconidii şi clamidospori 
(Chermette şi Busieras, 1993). La unele specii de 
dermatofiŃi, în saprobioză este posibilă şi 
înmulŃirea sexuată. 

DermatofiŃii nu prezintă forme sexuate 
diferenŃiate morfologic, astfel că funcŃiile 
sexuale sunt realizate de hife somatice, care 
îndeplinesc fie funcŃie masculină, fie feminină. 
Cei doi parteneri sunt numiŃi gametangi şi sunt 
notaŃi de obicei cu "+" şi "-". La majoritatea 
ascomicetelor talul masculin se numeşte 
anteridiu şi talul femei ascogon. Plasmogamia se 
realizează cu mult înainte de cariogamie. 
Urmează formarea sporilor (ascospori) care se 
realizează în asce. Acestea vor fi înconjurate de 
un miceliu dens, rezultând o formaŃiune vizibilă 
cu ochiul liber, numită gimnotecă. Între 
haplofază (miceliul primar) şi diplofază (celula 
zigot) se interpune dicariofaza, reprezentată prin 
hife ascogene, care este de scurtă durată în cazul 
ascomicetelor (Chermette şi Bussieras, 1993). 

Aspectele macroscopice ale coloniilor 
dezvoltate se referă la aspect, formă şi culoare. 
După aspect, pot fi colonii pufoase (dacă 
dermatofitul are filamente aeriene); glabre 
(netede, faviforme) şi pulverulente. Culoarea 
acestora este variabilă; aversul fiind foarte 
frecvent pigmentat în alb, galben-deschis sau 
roz, iar reversul este de regulă mai colorat: 
galben, portocaliu, purpuriu, acaju sau brun. 

Aspecte microscopice: miceliul este reprezentat 
de hife cu diametrul de 2-4 µm; pereŃi hialini, 
compartimentate în segmente de 20-40 µm 
lungime şi prevăzute la partea distală cu diferite 
ornamentaŃii. Aceste formaŃiuni sunt întâlnite la 
genul Trichophyton, în special la T. 
mentagrophytes fiind reprezentate de hife 
pectinate, cârcei, organe nodulare, hife cu aspect 
de măciucă sau coarne de cerb (=candelabru). 
(Fig. 2) (Şuteu şi Cozma, 1998).  
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Figura 2 
FormaŃiuni ornamentale, prezente la dermatofiŃi (Chermette şi Bussieras, 1993) 

 
 

Conidiile sunt de tip aleuroconidii şi nu sunt 
evidenŃiate niciodată în viaŃa parazitară 
(Chermette şi Busieras, 1993). În funcŃie de 
dimensiuni şi morfologie, acestea sunt 
reprezentate de microconidii (microaleuri) şi 
macroconidii (macroaleuri). 

Microconidiile sunt spori mici, nesegmentaŃi, 
formaŃi pe hifele principale (dispunere în 

acladium) (Fig. 3.a) sau pe hifele laterale (aspect 
de brad) (Fig. 3.b). 

Macroconidiile sunt spori mari, alungiŃi, septaŃi 
trasversal în mai multe compartimente, cu perete 
simplu sau dublu (Fig. 3.c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
Aleuroconidii de dermatofiŃi (Chermette şi Bussieras, 1993) 

 
 

Clamidosporii sunt spori rezultaŃi printr-un 
proces de condensare citoplasmatică şi apar 
numai în culturile pleomorfice. La un moment 
dat, în interiorul unei celule hifale se acumulează 

citoplasmă din vecinătate, în acelaşi timp, 
peretele segmentului respectiv se îngroaşă, 
înconjoară citoplasmă concentrată, formându-se 
astfel un spor rotund. FormaŃiunea rezultată are 

 

 



 21 

un diametru mai mare decât hifa (3-6 µm), pereŃi 
dubli, aspect refringent, dispunere terminală, 
intercalară laterală şi uneori "în lanŃuri". 

Gimnotecile sunt formaŃiuni prezente numai la 
speciile de dermatofiŃi la care s-a pus în evidenŃă 
înmulŃirea sexuată; au diametrul între 300-1000 
µm, la exterior prezintă un perete foarte subŃire 
înconjurat de hife peridiale, iar în interior conŃin 
opt ascospori. 

Încadrarea dermatofiŃilor în genul Trichophyton 
sau Microsporum (anamorfe) se face după 
aspectele macro- şi microscopice ale culturilor. 

Descrierea principalelor 

genuri de dermatofiŃi 

patogeni  

GENUL TRICHOPHYTON 

Se caracterizează prin parazitare ectotrixă sau 
endotrixă a firelor de păr şi dipunerea 
artroconidiilor în lanŃuri. La examenul 
microscopic al coloniilor se evidenŃiază 
macroconidii în număr redus, cu capetele 
rotunjite, pereŃi subŃiri, cu suprafaŃa netedă şi 
segmentate transversal în 2-10 compartimente 
(Fig. 4). Microconidiile sunt abundente şi au 
dispunere în acladium sau brad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4 
Trichophyton: aspecte morfologice 

 
 
Principalele specii incluse în acest gen sunt: 

A. Specii cu parazitare ectotrixă 

- două tipuri în funcŃie de dimensiunile 
artrosporilor 

1) Tipul microid: părul este acoperit de 
artrospori foarte mici (Ø 2-3 µm), dispuşi 
întotdeauna în lanŃuri (Fig. 5.a). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  a.         b. 

 
Figura 5 

Parazitism ectotrix: a. microid; b. megaspor (Chermette şi Bussieras, 1993) 
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- Trichophyton megnenii parazitează în special 
la om, fiind antropofil, dar se întâlneşte rar şi la 
taurine, câine, pisică. Are microconidii mici, 
piriforme, macroconidiile sunt rare, lungi. 
Coloniile sunt pufoase, catifelate, albe, iar prin 
învechire iau tentă roz pal până la violet. 

- Trichophyton equinum nu are formă telemorfă 
cunoscută. Parazitează ecvinele, rareori la om şi 
taurine. Cultivarea este uşoară, dar necesită ca 

factor de creştere acidul nicotinic. 
Macroconidiile sunt puŃin abundente, lipsesc 
uneori, microconidiile sunt ovale, piriforme şi 
numeroase. 

- Pe mediu Sabouraud se dezvoltă de obicei 
colonii plate, cu aspect radiar, coloniile sunt alb-
pufoase şi cu timpul virează spre maroniu central 
şi gălbui, periferic, similare celor de T. 
mentagrophytes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 
Aspect cultural Trichophyton equinum (www.mycology.adelaide.edu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 
Microconidii, macroconidii şi organe nodulare de T. equinum 

 
 
2) Tipul megaspor: firele de păr sunt acoperite 
de artrospori voluminoşi (Ø = 4-12 µm), dispuşi 
în lanŃuri (Fig. 5.b). 

T. verrucosum (T. ochraceum, T. album, T. 
discoides)) – nu are cunoscută forma teleomorfă. 

Parazitează la om, taurine, oaie, capră, ecvine, 
câine, pisică. Cultivarea este dificilă, creşterea 
lentă (3-6 săptămâni), de preferinŃă la 37°C (test 
de confirmare), necesită adiŃionarea mediului cu 
tiamină şi inozitol. Coloniile sunt de dimensiuni 
relativ mici, cu formă sferică, pigmentate în 
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nuanŃe de alb crem, netede sau cerebriforme; 
avers alb-ocru, revers nepigmentat sau galben. Pe 
mediul Sabouraud formează colonii de 0,7-1,5 
cm cu suprafaŃa glabră ceroasă, pufoasă, de 
culoare albă sau alb-gălbui. 

Miceliul este frecvent moniliform; clamidiosporii 
foarte frecvenŃi, dispuşi îi lanŃuri; foarte rar se 
evidenŃiază micro- şi macroconidii. Are spori 
rotunzi, ovali, izolat sau în şiraguri, situaŃi 
terminali sau intercalaŃi miceliilor care septează 
şi se rotunjesc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 
Trichophyton verrucosum, aspect cultural (www.mycology.adelaide.edu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 

Trichophyton verrucosum. 
LanŃuri caracteristice de clamidoconidii, adesea denumite „lanŃuri de perle” 
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Figura 10 
Trichophyton verrucosum - microconidii 

 
 

SemnificaŃie clinică. Trichophyton verrucosum 
este un dermatofit zoofil responsabil de apariŃia 
tricofiŃiei la bovine. InfecŃiile umane rezultă în 
urma contactului direct om-animal bolnav. 
InfecŃia este de tip ectotrix, iar aspectul 
fluorescent la examenul cu lampă Wood (ultra-
violete) a fost observat la bovine, dar nu şi la om. 

B. Specii ca parazitare endotrixă 

1) Grupul endotrix propriu-zis – include 
speciile T. tonsurans (parazitează părul la om) şi 
T. violaceum (parazitează părul şi pielea glabră 
la om). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11 

Tip de parazitare endotrix, la Trichophyton (după Chermette şi Bussieras, 1993) 
 
 
 
2) Grupul favic – încadrează speciile T. 
schoenleinii (agentul favusului la om), T. 
quinckeanum (rozătoare şi alte mamifere), T. 
gallinae (favusul crestei la păsări). 

 

 

C. Specii care nu invadează firul de păr  

T. rubrum - dermatofit antropofil, rar semnalat 
la carnivore, produce micoze la nivelul pliurilor 
cutanate. 

T. interdigitale, considerată o varietate a specie 
T. mentagrophytes, este adaptată la pielea glabră 
a omului. 
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GENUL MICROSPORUM 

Se caracterizează prin parazitarea de tip ectotrix, 
cu dezvoltarea a numeroşi artrospori mici (Ø = 2-
4 µm), poliedrici sau ovali, formând un manşon 
caracteristic în jurul firului de păr (diferit de 
Trichophyton). La examenul microscopic din 

culturi se pun în evidenŃă numeroase 
macroconidii, cu capetele ascuŃite, pereŃi dubli, 
cu suprafaŃa netedă sau echinulată, septate 
transversal în 1-14 compartimente. 
Microconidiile sunt în număr variabil şi pot fi 
libere sau fixate pe filamentele miceliene (tip 
acladium). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 
Invazie pilară de tip microsporic (după Chermette şi Bussieras, 1993) 

 
 

Principalele specii incluse în acest gen sunt: 

Microsporum canis, forma anamorfă a speciei 
Arthroderma otae, parazitează frecvent la pisică 
şi câine, dar rar la cal, iepure, oaie, nurcă, om. 

Coloniile au creştere rapidă, aspect pufos, 
pigmentaŃie albă sau galbenă-oranj, în timp 

galbenă-verzui; macroconidiile sunt numeroase 
şi mari (50-75/12-25 µm), au formă de fus, 
pereŃii îngroşaŃi, dubli, cu numeroase granulaŃii, 
septate în 7-14 compartimente; microconidiile 
sunt rare şi grupate. Sunt semnalate suşe 
nepigmentate şi fără macroconidii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 
Macroconidii de M. canis (www.defra.gov.uk/corporate) 
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Figura 14 
Microsporum canis, aspecte culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 14.a      Figura 14.b 
 Dezvoltare pe mediu Sabouraud:    Dezvoltare pe mediu cu  
 colonii plane, cu tendinŃă de extindere, de   orez: miceliu de culoare albă şi  
 culoare alb-crem      producerea de pigment galben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.c 
Tulpină disgonică de M. canis 
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SemnificaŃie clinică. Microsporum canis este un 
dermatofit zoofil foarte răspândit şi care adesea 
determină cazuri la om, în special la copii. Este 
responsabil de 70% din cazurile de dermatofiŃii 
la câine şi respectiv de 99% la pisici. La nivelul 
populaŃiilor canine se consideră în prezent că 5% 
sunt purtători faŃă de 4-20% în cazul pisicilor. 

Microsporum equinum este considerată de unii 
autori o varietate a speciei M. canis. Coloniile au 
aspect pufos, avers alb şi revers brun-deschis. 
Macroconidiile sunt fusiforme, mai scurte şi mai 
bombate decât la M. canis, au perete gros, 
granulat şi conŃin 4-8 loje. Parazitează frecvent la 
cal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 15      Figura 16 
 M. equinum, aspect cultural    M. equinum, macroconidii 
 
 
SemnificaŃie clinică. Microsporum equinum 
poate constitui agent etiologic al dermatofiŃiilor 
la cabaline, la om (cazuri în Australia, Europa şi 
nordul SUA). 

Microsporum gypseum (Achorian gypseum) – 
este forma anamorfă a mai multor specii, ca 
Arthroderma gypsea, A. incurvata şi A. fulva. 

Este o specie geofilă, parazitând ocazional la 
cabaline, carnivore, rozătoare, păsări şi om. 
Coloniile se dezvoltă rapid, au aspect nisipos, 
avers şi revers pigmentat în portocaliu, uneori în 
roz. Macroconidiile sunt abundente, de 40-
55/12-15 µm, cu perete subŃire, granulat şi conŃin 
1-6 loje; microconidiile sunt rare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 17       Figura 18 
 M. gypseum, macroconidii   .    M. gypseum, aspect cultural 
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Figura 19 
Aspect caracteristic pentru Microsporum gypseum – macroconidii simetrice, elipsoidale, cu perete subŃire 

 
 

Extremitatea distală este uşor rotunjită, în timp 
ce cea proximală (zona de ataşare la hife) este 
trunchiată. Se observă şi numeroase 
microconidii. 

SemnificaŃie clinică. Microsporum gypseum este 
un dermatofit geofil foarte răspândit care poate 
produce infecŃii la om (copii şi fermieri) şi 
animale. 

Microsporum nanum este forma anamorfă a 
speciei Arthroderma obtusa; coloniile au aspect 
nisipos, avers şi revers bej; macroconidii 
abundente, mici (11-24/4-12 µm), ovoide sau 
piriforme şi conŃin 1-3 loji. Este un dermatofit 
geofil, fiind rar izolat de la porc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 20       Figura 21 
  M. nanum, macroconidii     M. nanum, aspect cultural 
 
 
SemnificaŃie clinică. Microsporum nanum este 
un dermatofit geofil şi zoofil care adesea 
determină leziuni neinflamatorii cronice la suine 
şi rar cazuri de tinea la om, având ca sursă 
suinele. 

 

Epidemiologie 

TricofiŃia, numită şi tricofitoză, este o 
dermatomicoză semnalată pe toate continentele, 
cu o incidenŃă şi prevalenŃă variabilă de la o Ńară 
la alta, dar mai ales de la o fermă la alta. La 
animalele întreŃinute în condiŃii neigienice, 
subnitrite, cu intervenŃia unor factori stresanŃi se 
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pot uneori înregistra izbucniri hiperepizootice 
grave, care determină pierderi economice mai 
ales prin slăbirea şi deprecierea animalelor. 

Sursele principale de contaminare sunt 
reprezentate de indivizii bolnavi (om, animale), 
aflaŃi în perioada de incubaŃie sau animale 
sănătoase purtătoare asimptomatice de 
dermatofiŃi; mai pot fi incluşi aici şi diverşi 
vectori – rozătoare, insecte în special muscidele 
care pot transporta "sporii" pe trompă şi pe 
membre, iar ca surse secundare, solul şi 
substraturile vegetale cu infecŃie telurică, dată 
fiind rezistenŃa sporilor în mediu-până la 3 ani în 
cruste şi fire de păr (Niculescu, 1975; 
Mantovani, 1978; Cozma, 2004). 

Surse secundare importante sunt frecvent 
obiectele şi ustensilele cu care animalele intră în 
contact: pături, lanŃuri, obiecte de pansaj, 
harnaşament, curŃi, aşternut. Adesea, acestea 
asigură transmiterea infecŃiei de la animalele de 
rentă la om (contaminările de la viŃei la 
îngrijitorii de animale, urmate de "episoade 
familiale") 

Contaminarea se realizează preponderent direct, 
de la subiectul bolnav la cel sănătos – astfel se 
explică evoluŃia de tip enzootic în cazul 
animalelor de rentă, la care transmiterea 
interspecifică este facilitată de întreŃinerea în 
acelaşi adăpost a bovinelor şi cabalinelor, 
ovinelor şi caprinelor, bovinele fiind sunt surse 
principale – caz de tricofiŃie la suine, cu agent 
etiologic Trichophyton verrucosum (care se 
izolează rar de la suine), aceeaşi tulpină fiind 
izolată şi de la viŃeii din ferma respectivă 
(Ollhoff şi col., 1997; Knudsen, 1989; Mitroiu şi 
col., 2000). Este posibilă şi contaminarea 
indirectă, prin materialul cu care animalul a luat 
contact. Vântul poate dispersa cruste, fire de păr, 
favorizând apariŃia focarelor de tricofiŃie pe 
orizontală de la o colectivitate la alta. 

Receptivitatea. Aceasta este condiŃionată de 
factori exo- şi endogeni: specia, vârsta, rasa, 
alimentaŃia, stare sanitară, factori de microclimat, 
igienă. 

- Specia – cele mai receptive sunt taurinele, de 
altfel în cele mai multe Ńări, preocupările privind 
combaterea dermatomicozelor s-au axat în 
direcŃia profilaxiei tricofiŃiei la taurine care 
reprezintă o entitate cvasipermanentă în 
efectivele de tineret, în situaŃii de enzootii putând 

afecta de la 10-25% până la peste 50% din 
efectiv. IncidenŃa este scăzută la cal, 
rumegătoarele mici şi porci. Moretti şi col. au 
stabilit prevalenta şi etiologia dermatofiŃiilor la 
cabaline 9% (Trichophyton equinum) şi la bovine 
în sistem intensiv: 19% la vaci de carne şi 4,5% 
la vaci de lapte (Trichophyton verrucosum), iar la 
vacile din sistem extensiv 8% (T. verrucosum şi 
Trichophyton mentagrophytes) (Moretti şi col., 
1998). 

- Vârsta – animalele tinere sunt deosebit de 
receptive. ViŃeii sunt cei mai afectaŃi, de la 45 
zile la 1 an. La animalele de 12-18 luni cazuistica 
regresează. În cazul când apar focare de primă 
infecŃie, boala afectează şi taurinele de 2 ani. 
RezistenŃa adulŃilor s-ar datora unor factori 
diverşi (imunitari şi biochimici) datorită 
structurii diferite a firelor de păr care la adulŃi 
conŃin AGN cu efect fungicid. 

- Rasa – prevalenŃa crescută la BălŃata 
românească, metişi de Brună, dar şi rasa 
Hollstein şi metişii. Tineretul din rasele 
ameliorate este mult mai receptiv decât al celor 
rustice. 

- Sexul: se cunoaşte că femelele sunt mai uşor 
infectate, acest fapt datorându-se influenŃei 
hormonilor. La masculi, hormonii androgeni 
acŃionează asupra firelor de păr mărindu-le 
rezistenŃa. 

- AlimentaŃia constituie unul din cei mai 
importanŃi factori. În cazul trecerii viŃeilor în 
unităŃi de îngrăşare, trecuŃi la regim de 
alimentaŃie "ad libidum" treptat, aceştia se 
autodeparazitează. Reversul situaŃiei evoluează 
în corelaŃie cu starea de subnutriŃie, de 
înfometare a animalelor, crescând astfel 
prevalenta cu tendinŃa la generalizare. Sunt mai 
receptivi viŃeii cu hipovitaminoză A şi C, cei 
carenŃaŃi în Cu, Fe şi Se (11). De asemenea viŃeii 
carenŃaŃi în acid folic (administrarea îndelungată 
a antibioticelor şi sulfamidelor "per os" care 
inhibă enteroflora sintetizatoare de vitamina B). 

- Starea de sănătate influenŃează rezistenŃa 
antitricofitică. Chiar în focare enzootice, 
animalele fiind bine întreŃinute, sănătoase 
contractă forme uşoare de boală. Erorile 
terapeutice, ca de exemplu corticoterapia 
intensivă, favorizează dezvoltarea dermatofiŃilor. 
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- Starea fiziologică a pielii şi fanerelor, cu 
leziuni de hiper- sau hipocheratoză, devin mai 
vulnerabile la agresiunile miceŃilor. 

- Sezonul, mai ales în cazul speciilor crescute în 
adăposturi aglomerate, în condiŃii neigienice 
unde contaminarea este mult mai frecventă 
toamna (Radostits şi col., 1997). Se apreciază că 
incidenŃa acestei boli este mai mare în zonele cu 
climat tropical comparativ cu zonele temperate 
(Al-Ani şi col., 2002). 

În unităŃile de creştere intensivă, boala evoluează 
enzootic tot timpul anului, caracterul sezonier 
nefiind atât de pronunŃat datorită condiŃiilor 
speciale existente (supraaglomerarea, prezenŃa în 
număr mare a animalelor de aceeaşi vârstă). 

- Culoarea pielii: leziunile tricofitice sunt mai 
frecvente pe suprafeŃele cutanate depigmentate, 
aceasta datorită conŃinutului mai scăzut în 
substanŃe minerale a acestor regiuni. 

- Folosirea antibioticelor care intervin atât prin 
blocarea fagocitozei, cât şi prin distrugerea florei 
bacteriene intestinale proprii organismului care 
sintetizează o serie de vitamine (B) determină o 
carenŃă vitaminică şi implicit scăderea rezistenŃei 
organismului. 

- CondiŃiile de zooigienă: tricofiŃia este 
favorizată de umiditatea relativ crescută a 
aerului, de supraaglomerare, de adăposturi 
neigienice, cu mult praf, cu pânze de păianjen 
(rezervoare de artrospori). 

Patogeneză 

Ajunşi pe suprafaŃa pielii, sporii încep 
dezvoltarea cu formarea de micelii în stratul 
cornos, care constituie punctul lezional; urmează 
apoi extinderea centrifugă şi intraepidermică a 
coloniilor tricofitice, rezultând leziuni 
epidermice circumscrise. La nivelul orificiului 
folicular, hifele se extind atât spre partea aeriană 
a firului înconjurându-l ca o teacă fină miceliană, 
cât şi în profunzime spre foliculul pilos, 
perforând stratul cortical, pătrund şi se dezvoltă 
în stratul medular al acestuia (ecto-endotrix). 

Trichophyton, ca şi ceilalŃi dermatofiŃi, nu 
distrug bulbul pilos. Mecanismul pătrunderii în 
măduva firului de păr se realizează pe diverse 
căi: prin dislocarea celulelor epidermice şi/sau 
emiterea de organite perforatoare. 

Dezvoltarea şi multiplicarea dermatofiŃilor pe 
suprafeŃe tot mai mari se face prin disociaŃie 
celulară, cu obturarea orificiului folicular şi 
ruperea firului de păr, comprimând papilele 
dermice. AcŃiunea iritativă provoacă infiltraŃia 
seroasă a stratului Malpighi, mai ales atunci când 
ramificaŃiile miceliene străbat straturile cornoase 
exsudative şi modificarea structurilor epidermice 
se dezvoltă germeni bacterieni care pot imprima 
caracter supurativ leziunilor. 

AcŃiunea patogenă determinată de Trichophyton 
este uneori însoŃită de alte ciuperci: Candida 
albicans, Aspergillus fumigatus care complică 
leziunile. 

DermatofiŃii au capacitatea de a utiliza keratina 
ca sursă de nutrienŃi cu ajutor unei enzime – 
keratinaza. Keratinaza s-a demonstrat că este 
produsă de toŃi dermatofiŃii şi non-dermatofiŃii 
cu excepŃia Pacilomyces variotti şi Seytalidium 
lignicola. O activitate mărită a keratinazei a fost 
exprimată de speciile de dermatofiŃi în special de 
T. mentagrophites var. erinacei şi Microsporum 
gypseum. Sub aspect lezional se constată 
infiltraŃie edematoasă a straturilor epidermice, se 
modifică structural corpi papilari, apar crustizări 
şi paracheratoză. Celulele epidermice sunt 
degenerate, balonizate, se formează 
microvezicule cu conŃinut seros, apoi se îngroaşă 
şi devine cheratohialin. 

Edem papilar urmat de vacuolizare şi veziculare 
determină desprinderea epidermului de derm. 
Capilarele sunt dilatate, cu apariŃia uneori a 
eritrodiapedezei. Este vorba de o proliferare 
histiocitară. Degenerarea vacuolară afectează şi 
unele glande sebacee. Procesele cronice sunt 
predominante de crustizare intensă şi de acŃiunea 
dermatofiŃilor asupra stratului papilar şi implicit 
în tot organismul, mai ales în formele 
generalizate. Acest fapt explică apariŃia şi 
dezvoltarea proceselor imunogenealergice, 
protectoare ce însoŃesc dermatomicozele. 
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Figura 22 
Fir de păr infectat cu Microsporum gypseum, aspect histopatologic 

 
 

Tablou anatomoclinic 

Denumirea de tricofiŃie provine de la aspectul 
eritematos circular predominant la cazurile 
umane (Fig. 23); la animale, leziunile nu sunt 
obligatoriu circumscrise, fiind descrise în 
literatură aspecte de foliculită difuză, zone de 
alopecie colorate în cenuşiu şi chiar leziuni 
ulcerative nespecifice. 

Om – manifestările clinice ale infecŃiilor cu 
dermatofiŃi zoofili sunt de obicei mult mai 
inflamatorii comparativ cu cele determinate de 
dermatofiŃii antropofili şi se exprimă sub forma 
placardelor tricofitice, localizate preponderent în 
zona facială, scalp şi extremităŃi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 23 

(http://www.provet.co.uk/Petfacts/healthtips/ringworm.htm) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 24      Figura 25 
  Microsporum canis     Microsporum gypseum 
 

 
Formele clinice (şi complicaŃiile) descrise la om 
sunt: 

a) Tinea cruris: prurit inghino-genital, zonă 
congestivă şi/sau madidantă cu un chenar de 
vezicule sau scuamo-cruste la periferie. 

b) Tinea pedis: prurit de intensitate mare 
interdigitoplantar, macerare albă, fisurare şi 
veziculaŃia   spaŃiilor   interdigitale   (mai   ales   
IV),   descuamaŃie   lamelară,   vezicule 
dishidrotice. 

c) Tinea faciei: plăci circinate, cu margini 
elevate, leziuni eritemato-scuamoase sau 
leziuni papuloase, prurit prezent. 

d) Tinea manuum: formă hiperkeratozică sau 
formă veziculoasă exsudativă de obicei 
unilaterală. 

e) Pilomicoze localizate la nivelul scalpului şi al 
bărbii. 

f) Tinea capitis: afectează regiunea scalpului  şi 
are următoarele variante clinico- 
etiologice: 

- Microsporia: apare la copii şcolari şi produce 
mici epidemii în colectivităŃi, fiind foarte 
contagioasă. Clinic: plăci mari scuamoase la 
nivelul scalpului cu fire de păr rupte egal la 
3-4 mm de la emergenŃă, cu aspect îngroşat de un 
depozit pulverulent în manşon, evidenŃierea 
dermatofitului la examenul firului de păr tip 

ectotrix, la lampa Wood apare fluorescentă 
verzuie. 

- TricofiŃia forma uscată: plăci scuamoase în 
pielea păroasă a scalpului de talie mică, 
numeroase cu fire de păr rupte la diferite nivele: 
parazitate endotrix. 

- TricofiŃia forma profundă inflamatorie: leziuni 
papulo-nodulare pustuloase, intens 
inflamatorii, grupate sau confluente tumoral în 
pielea scalpului, la copii (Kerion Celsi) 
sau pielea bărbii la adult (Sicozis); epilarea este 
lejeră; examen micotic - parazitar 
ectotrix. 

- Favusul: alopecie atrofo-cicatricială 
progresivă, excentrică, cu alterarea elasticităŃii şi 
luciului  firului  de  păr,  apariŃia  godeului  favic,  
decelarea parazitului  prin  examen 
micologic endotrix cu aspect de băŃ de bambus. 

- Tinea unguium: deformare şi friabilitate 
unghială, îngălbenirea unui sector din lama 
unghială, detaşarea lamei unghiale de patul 
unghial. 

ComplicaŃii infecŃioase — piodermite 
stafilococice sau erizipel în cazul micozelor 
plantare. Eczematizarea este destul de frecventă. 
Limfangită cu adenopatie locoregională în cazul 
pilomicozelor inflamatorii. 
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La animale, simptomele apar după o incubaŃie de 
circa 10-20 zile, existând semne comune, 
indiferent de specia gazdă şi unele particularităŃi. 

Rumegătoare mari:  leziunile sunt localizate 
preponderent la cap, periorbitar, pavilionul 
auricular, regiunea cervicală, salbă, greabăn, 
crupă, fesă. Leziunile prezintă contur delimitat, 
uneori circular, alopecie, pseudotundere, aspect 
crustos fie pitiriazic, fie cu cruste dense. La viŃei 
evoluează două forme: atipică şi tipică. 

- Forma tipică se caracterizează prin evoluŃie 
stadială (nodul tricofitic, placarde), urmată de 
extindere sau vindecare. IniŃial, se constată 
apariŃia la nivel cutanat a unor noduli de 
mărimea unui bob de grâu care sunt acoperiŃi de 
o crustă albicioasă. Nodulul se măreşte, devine 
bine circumscris şi acoperit de o crustă 
stratificată de culoarea alb-cenuşie sau alb-
gălbuie, aderentă la tegument ce constituie 
placarda tricofitică. Se observă de asemenea la 
acest nivel pseudotunderea firelor de păr. 
Leziunile pot avea caracter uscat sau pot avea un 
caracter exsudativ pronunŃat când sunt uşor 
pruriginoase. Datorită suprainfecŃiilor bacteriene, 
au şi un caracter uşor supurativ luând naştere o 
formă furunculoasă, exteriorizată prin foliculite 
profunde şi superficiale. 

Este posibil ca la unele animale să apară placarde 
cu aspect verucos, în special în regiunea 
submandibulară sau dorsolombară. După Pandey 
şi col. (1980) localizarea leziunilor depinde 
foarte mult de vârsta şi sexul animalelor. 
DiferenŃele în funcŃie de sex fiind evidente peste 
vârsta de 12 luni; la vaci şi juninci leziunile sunt 
foarte rare şi apar pe torace şi pe membre, la 
tauri la nivelul salbei şi în regiunea maxilarului 
superior. 

- Forma atipică întâlnită la vacile peste 2 ani se 
manifestă prin apariŃia unor zone de calvescenŃă 
şi uşoară furfură localizate mai frecvent pe 
părŃile laterale şi inferioare ale toracelui şi 
abdomenului. 

Histopatologic se constată hipercheratoză, 
acumularea de miceŃi în foliculii piloşi cu 
depilaŃii, zone de degenerescentă vacuolară sau 
balonizantă bogate în miceŃi. 

La cazurile cu leziuni inflamatorii severe apare 
proliferarea limfohistiocitară dermică. În formele 
furunculoase sau infiltrative se constată o 
accentuată invazie neutrofilică. 

Ovine. Leziunile sunt reprezentate de noduli 
(Fig. 27a) şi placarde (Fig. 27b). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26a 
(www.ukvet.co.uk/ukvet/articles/ringworm.pdf) 
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Figura 26b 
(www.mycology.adelaide.edu.au/.../verrucosum.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura 27a         Figura 27b 
(www.cdfa.ca.gov/ahfss/ah/pdfs/ClubLambFungus_Mar2006.pdf) 

 
 
Cabaline – localizările placardelor tricofitice interesează cel mai frecvent laturile gâtului, greabănul, 
regiunea dorsală, mai rar capul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 
(www.paardentips.com)    (www.pferde-tierarzt.de) 
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IniŃial se remarcă zone mici, circulare, de 
alopecie, care au tendinŃă de extindere şi devin 
crustoase. Uneori sunt pruriginoase sau sensibile. 
InfecŃia este foarte contagioasă şi poate afecta tot 
efectivul. 

� animale predispuse – cele tinere 1-3 ani, 
foarte bătrâne sau debilitate 

� condiŃii necorespunzătoare de întreŃinere – 
supraaglomerare. 

Lăsate netratate, majoritatea cazurilor de 
tricofiŃie se vindecă spontan în decurs de 6-12 
săptămâni, timp în care se poate transmite la alte 
cabaline (se interzic participările la competiŃii 
sportive sau deplasările externe). Măgarii sunt 
susceptibili faŃă de dermatofiti, iar manifestările 
clinice sunt adesea mai puŃin evidente 
comparativ cu cabalinele. Leziuni produse de 
dermatofiti, cu localizare cervicală la măgar; se 
observă absenŃa leziunilor circulare considerate 
caracteristice pentru tricofiŃie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 
(www.ivis.org) 

 
Suine – tricofiŃia este extrem de rară şi se manifestă prin prezenŃa unor leziuni eritematoase-crustoase 
circulare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 
Localizări predilecte în tricofiŃie la suine 

(www.thepigsite.com, www.mycology.adelaide.edu) 
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Aspecte imunologice 

Sunt semnalaŃi diferiŃi factori serici cu rol 
antimicotic care pot acŃiona limitativ asupra 
dezvoltării dermatofiŃilor la nivelul straturilor 
keratinizate şi nepermiŃând pătrunderea lor în 
Ńesuturile vii. Un alt factor seric la om, iepure şi 
cobai inactivează enzimele proteolitice izolate 
din T. mentagrophytes care, în mod asemănător, 
ar putea inhiba şi enzimele proteolitice a altor 
specii de dermatofiŃi. Nu este exclusă nici 
acŃiunea inhibitoare indirectă a limfokinelor. Se 
cunoaşte şi acŃiunea inhibitoare a unor hormoni 
asupra dermatofiŃilor. 

Imunitatea câştigată. InfecŃia micotică primară 
poate să determine o rezistenŃă mai mult sau mai 
puŃin evidentă la infecŃii. Această rezistenŃă 
variază în funcŃie de o serie de factori: specia şi 
rasa animalului, specia de dermatofit, 
patogenitatea şi capacitatea imunizantă a tulpinii, 
gravitatea leziunilor şi capacitatea de a informa 
elementele imunocompetente. Astfel, tulpinile cu 
patogenitate mai slabă care determină leziuni 
superficiale nu reuşesc să modifice sistemul 
imun al gazdei şi ca urmare rămân "neobservate" 
cu un răspuns imun foarte slab sau chiar absent, 
spre deosebire de tulpinile cu patogenitate 
crescută care pătrund şi în straturile mai 
profunde determinând o reacŃie inflamatoare 
intensă a sistemului imun al gazdei, determinând 
dezvoltarea unui răspuns imun imediat, atât 
celular cât şi umoral şi asigurând o protecŃie 
evidentă şi de durată la reinfecŃii. RezistenŃa cea 
mai evidentă apare la locul infecŃiei primare. 

La taurinele infectate primar cu T. verrucosum se 
instalează o rezistenŃă marcantă care este strâns 
legată de apariŃia unei hipersensibilităŃi de tip 
întârziat mediată celular. La cabaline, după 
infecŃia primară naturală, rezistenŃa apărută 
durează 3-4 ani, iar după infecŃia experimentală 
12 luni. La iepuri şi pisici rezistenŃa apare numai 
după una sau mai multe infecŃii, după care boala 
evoluează numai benign. 

Indiferent de natura leziunilor, în serul oamenilor 
şi animalelor infectate natural sau artificial cu 
dermatofiŃi poate fi evidenŃiată prezenŃa 
anticorpilor specifici circulanŃi. La taurinele 
infectate cu T. verucosum, de obicei, pot fi 
detectaŃi anticorpi serici prin metoda de 
hemaglutinare pasivă şi RFC, dar titrul 
anticorpilor nu reflectă nici durata şi nici 
potenŃialul de protecŃie al organismului. 

EficienŃa răspunsului imun specific şi nespecific 
influenŃează apariŃia dermatomicozelor la 
animale, fiind importante fagocitoza, ca factor 
nespecific, iar ca factori umorali alfaglobuline, 
transferina şi sistemul complement. Ca răspuns 
specific faŃă de infecŃiile fungice, există 3 
mecanisme imunologice: răspuns imun mediat 
de limfocitele T, sistemul imun cutanat şi 
răspunsul imun umoral sau sinteza de anticorpi. 
FuncŃia principală a celulelor T este aceea de 
activare a macrofagelor şi de stimulare a 
proceselor de proliferare epidermică şi de 
keratinizare. AfecŃiunile fungice cronice şi 
progresive se asociază cu defecte ale 
limfocitelor T, activării celulelor Th2 şi ale 
modulării reacŃiilor imune umorale, precum şi 
cu imunosupresie indusă de organismele 
fungice. 

În rezistenŃa post-infecŃională a taurinelor, rolul 
dominant îl au procesele imunologice mediate 
celular, respectiv intervenŃia limfocitelor T. 
ExistenŃa imunităŃii mediate celular a fost 
demonstrată de unii autori prin testul de 
transformare blastică şi testul de inhibare a 
migrării leucocitelor (Lund şi col., 2001; Kostro 
şi col., 2001). 

ReacŃia alergică la "tricofitin ă". Tricofitina 
reprezintă filtratul obŃinut din cultura de 
Trichophyton pe mediu extract de carne, peptonă 
şi maltoză la temperatura camerei, timp de 2-3 
luni. După 14 zile de la infecŃia naturală, reacŃia 
la injectare intradermică de tricofitină (fracŃiunea 
glicoproteică) din filtrat este de obicei pozitivă. 

Răspunsul imun întârziat la antigenul 
dermatofitic. Celulele mononucleare sangvine de 
la pacienŃii cu dermatofitoză produc un nivel 
ridicat de γ-INF ca răspuns la stimularea cu 
tricofitină. PrezenŃa ARNm pentru γ-INF în 
leziunile dermatofitice din piele a fost 
demonstrată prin RT-PCR. Celulele pozitive 
pentru γ-INF (care secretă interferonul) au fost 
observate dermo-histochimic în straturile 
superioare ale dermului cu leziuni. Aceste 
observaŃii şi/sau rezultate susŃin ipoteza că 
leziunile dermatofitice din piele sunt asociate cu 
un răspuns Th1. Răspunsul de tip Th1, care este 
caracterizat prin eliberarea de γ-INF, se crede că 
este implicat în apărarea gazdei faŃă de 
dermatofiŃi şi reflectă reacŃia cutanată la 
dermatofitoze. Stimularea cu tricofitină a crescut 
semnificativ eliberarea de IL-8 din keratinocite. 
Aceste rezultate susŃin şi acumularea de 
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neutrofile sub stratul cornos. Capacitatea 
keratinocitelor tricofiŃin stimulate de a elibera un 
nivel crescut de IL-8 sugerează că aceste celule 
pot într-adevăr ajuta la inducerea răspunsului 
inflamator acut de infecŃia cu dermatofiŃi. 

Rezultă astfel că aceste keratinocite joacă nu 
numai un important rol structural în formarea 
unei bariere fizice faŃă de dermatofiŃi, dar pot de 
asemenea juca un rol important funcŃional în 
iniŃierea reacŃiilor inflamatorii cutanate, care ar 
putea fi implicate în apărarea gazdei faŃă de 
dermatofiŃi. 

Producerea de γ-INF de către mononuclearele 
din sângele pacienŃilor cu Tyneea unguinum, ca 
răspuns la stimularea cu tricofitină, nu a fost 
afectată contrastând cu cea de la pacienŃii fără. 
Proliferarea limfocitară din urma stimulării de 
tricofitină a fost observată la ambele grupuri. Nu 
a fost observată nici o scădere a răspunsului de 
Th1 la antigenul dermatofitic, la pacienŃii cu cu 
Tyneea unguinum, măsurând eliberarea de γ-INF 
care are rol de efector în reacŃia de 
hipersensibilitate de tip IV (Elad şi Segal, 2004) 

Indiscutabil, mecanismul răspunsului imun în 
tricofiŃia la bovine mai prezintă încă 
necunoscute, iar structura antigenică a 
dermatofiŃilor trebuie descifrată, pentru a 
cunoaşte acele componente care conferă 
imunogenitate. 

PosibilităŃi de vaccinare a animalelor 
împotriva dermatofi Ńilor zoonotici 

Rezultatele schemelor terapeutice practicate 
curent sunt discutabile, astfel că în ultimii ani 
cercetările au fost direcŃionate spre producerea 
unor vaccinuri. Vaccinarea merită a fi luată în 
considerare ca o metodă de urmat, mai ales în 
fermele în care tratamentele clasice nu dau 
rezultate. Mai mult, dacă vaccinările se practică 
preventiv, numărul indivizilor care fac boala este 
foarte scăzut, iar leziunile sunt slab exprimate şi 
au tendinŃa de vindecare. 

O problemă în prepararea vaccinurilor o 
reprezintă faptul că nu toate tulpinile care sunt 
patogene sunt şi imunogene. Primul vaccin 
contra tricofiŃiei taurinelor (TF-130) a fost 
obŃinut în anul 1967 de un colectiv de ruşi sub 
coordonarea lui Sarkirov, dintr-o tulpină de T. 
verrucosum cu patogenitate atenuată, dar bună 
imunogenă. În Ńara noastră, primele cercetări 

privind imunoprofilaxia tricofiŃiei la taurine au 
fost făcute de Decun, folosind iniŃial vaccinul 
rusesc LTH-130 şi apoi un vaccin propriu. 
Vaccinul a purtat denumirea de Tricovac şi este 
o suspensie de spori de T. verrucosum cu 
patogenitate atenuată. 

Au fost realizate numeroase studii asupra 
răspunsul imun la antigenii dermatofitici şi 
vaccinării împotriva tricofiŃiei. Vaccinarea cu 
vaccinuri vii determină un răspuns imun care 
permite dezvoltarea simptomelor clinice. 
Eficacitatea şi siguranŃa acestor vaccinuri a fost 
demonstrată atât experimental, cât şi pe cazuri de 
teren. 

Vaccinul Tricovac (SN Institutul Pasteur), 
constituit dintr-o suspensie de spori şi fragmente 
de hife în concentraŃie de 106/ml dintr-o tulpină 
atenuată de Trichophyton verucosum, în soluŃie 
fiziologică cu adaos de antibiotice. Vaccinul se 
recomandă pentru prevenirea şi combaterea 
tricofiŃiei în fermele de taurine. Nu produce 
îmbolnăvirea clinică la animalele sănătoase, iar 
la cele bolnave grăbeşte vindecarea Se 
menŃionează că la locul inoculării (i.m. în 
regiunea crupei) se constituie un mic nodul în 
profunzime care se resoarbe în săptămânile 
următoare. După aproximativ două săptămâni de 
la cea de-a doua vaccinare, la locul inoculării 
apare frecvent o crustă, cu diametrul de 10-20 
mm, foarte asemănătoare cu focarul de tricofiŃie. 
După aproximativ trei săptămâni leziunea se 
vindecă spontan fără nici un tratament. Se mai 
precizează că la animalele cu afecŃiuni 
enteropulmonare cronice, care suferă de fapt de o 
imunosupresie, rezultă o imunitate mai slabă în 
comparaŃie cu animalele clinic sănătoase şi cele 
cu stare bună de întreŃinere (Decun şi col., 1999) 

Vaccin viu atenuat (tulpină LFT-130) anti-T.  
verrucosum – este utilizat la mai mulŃi ani în 
Europa de Est şi Scandinavia şi s-a dovedit a fi 
eficient în reducerea prevalentei infecŃiilor cu T. 
verrucosum în efectivele de bovine şi implicit a 
riscului de contaminare umană (Alois şi col., 
2004). 

Vaccin inactivat anti-M. canis disponibil pentru 
pisici – induce apariŃia anticorpilor serici 
specifici şi reduce severitatea formelor de 
exprimare clinică, dar nu are capacitatea de a 
preveni infecŃia, deci asigurarea limitării 
transmiterii zoonotice este relativ limitată. 
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Diagnostic 

Diagnosticul clinic este uşor de stabilit în forma 
tipică de boală pe baza prezenŃei placardelor 
tricofitice şi mai dificil în formele atipice, când 
este necesară confirmarea prin examene de 
laborator. Aspectul microscopic, respectiv 
morfologia, micro şi macroconidiilor reprezintă 
cel mai de încredere criteriu, alături de 
caracteristicile culturale: textura suprafaŃei, 
topografia şi pigmentaŃia. De asemenea, sunt 
importante informaŃiile clinice, ca localizarea, 
modul de apariŃie, specia, rasa, tipul de 
întreŃinere al animalului. 

Pentru stabilirea unui diagnostic de certitudine în 
micoze se utilizează mai multe metode: 

a) Testul fluorescenŃei cu lampă Wood – prin 
examinarea în lumină UV a scuamelor şi perilor 
prelevaŃi de la pacienŃi cu microsporie se 
evidenŃiază fluorescenŃa albastră-verzuie sau 
galbenă-verzuie (speciile genului Trichopyton nu 
dau fluorescenŃă, cu excepŃia lui T. schoenleinii, 
dar aceasta este slabă şi neregulată) (Solcan şi 

col., 1999); metoda este folosită mai des la pisici 
care pot prezenta un parazitism subclinic cu 
dermatofiŃi. Detectează metaboliŃii fluorescenŃi 
produşi de 50% din tulpinile de Microsporum 
canis: pteridina – metabolit al triptofanului – 
secretată de fungi în momentul invadării active a 
firelor de păr dar nu şi în cazul infecŃiei in vitro a 
părului. Părul trebuie expus 3-5 minute la lumina 
ultravioletă, unele suşe de fungi dând o 
fluorescentă mai slabă. 

FluorescenŃa nu apare în cruste, scuame şi în 
culturile de dermatofiŃi şi se reduce după 
aplicarea de alcool pe păr sau poate fi mascată de 
unele preparate medicamentoase (iodate), 
aplicate anterior pe leziune. Bacterii precum 
Pseudomonas aeruginosa şi Corynebacterium 
minutissimum pot da fluorescenŃă, dar nu de 
culoare verzuie precum dermatofiŃii. 

Are numeroase rezultate fals pozitive sau 
negative. AbsenŃa fluorescenŃei nu exclude 
dermatofiŃia, iar părul care prezintă fluorescenŃă 
trebuie obligatoriu cultivate pe medii pentru 
confirmarea prezenŃei dermatofiŃilor. 

 
Tabel 3 

 
Specia de dermatofit FluorescenŃă în lumină ultravioletă 

Microsporum canis + (nu toate suşele) 

Microsporum equinum + 

Microsporum gypseum - 

Microsporum nanum - 

Trichophyton mentagrophytes - 

Trichophyton verrucosum - 

Trichophyton rubrum - 

Trichophyton schoenleini + 

 
 
b) Examenul microscopic direct al probelor 
patologice 

Prelevarea probelor prin diferite tehnici: 

• raclatul cutanat – cu ajutorul unui bisturiu 
steril, de la marginea leziunii, de obicei de 
pe pielea aparent sănătoasă şi este preferată 
efectuarea unei raclări profunde până la apariŃia 
unei serozităŃi roze. Pentru a reduce gradul de 

contaminare microbiană, înaintea recoltării, 
pielea poate fi antiseptizată cu alcool 70%. 

• recoltarea crustelor şi scuamelor poate fi 
realizată şi cu ajutorul unei benzi adezive 
transparente (scotch) care se ataşează pe zona cu 
leziuni. 

• dacă lipsesc leziunile (de exemplu în 
parazitismul cu M. canis la pisică) se poate 
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practica tehnica Mackenzie care se referă la 
perierea pielii cu o periuŃă de dinŃi sterilă. 

Examenul microscopic direct serveşte la 
identificarea miceŃilor în probele patologice 
recoltate. Pentru evidenŃierea miceŃilor este 
necesară utilizarea unor soluŃii clarificatoare: 
hidroxidul de sodiu sau potasiu 10-30%, cloral- 
lactofenolul, lactofenolul Amann şi sulfura de 
sodium, soluŃie hidroalcoolică 10%. 

Pentru colorare, se poate recurge la diferite 
metode: 

- Metoda de colorare rapidă (după Schwartz şi 
Lamkins) – fungii apar coloraŃi în albastru; 

- Metoda Hotckiss - McManus – miceŃii au 
culoare vişinie intensă, se pretează şi pentru 
examenul histopatologic (Ńesutul parazitat are 
culoare liliachie, iar formaŃiunile micotice sunt 
colorate în vişiniu-intens); 

- Metoda Mann; 

- Metoda Gray; 

- Metoda de colorare cu albastru de metilen; 

- Metoda de colorare cu bleu cotton - acid acetic 
– permite o bună diferenŃiere a septelor hifelor; 

- Metoda de colorare cu albastru de toluidină şi 
fuxină bazică – elementele fungice se colorează 
în roşu purpuriu pe fond albastru; 

- Metoda de colorare cu negru - clorazol E –
fungii se colorează în albastru-verzui pe fond 
gri; 

- Medoda Kufferath modificată - ascoporii - 
roşu, blastosporii – albastru-verde, pe fond 
întunecat; 

- Metoda Muller se utilizează pentru 
evidenŃierea sporilor; 

- Metoda de colorare Gram permite diferenŃierea 
miceŃilor intacŃi (Gram+) de cei în curs de 
degenerare (Gram-); 

- Metoda de coloraŃie fluorescentă cu acridin 
orange (Panasiti şi col., 2006). 

c) ÎnsămânŃarea probelor patologice pe medii 
specifice 

Indiferent de metodele de diagnostic utilizate 
anterior, probele patologice vor fi însămânŃate 
obligatoriu pe medii de cultură. Zona va fi 

antiseptizată cu alcool 70° şi în nici un caz nu se 
va utiliza tinctura de iod sau antimicoticele. 

Timpul necesar pentru creşterea şi maturarea 
coloniilor variază cu specia, de la câteva zile la 
levuri, la câteva săptămâni la Trichophyton 
verrucosum. Dacă după o lună de zile nu creşte 
nimic pe mediu cultura este considerată negativă. 
Creşterea greoaie sau chiar absenŃa creşterii 
miceŃilor pot fi întâlnite în cazul recoltării 
probelor patologice de pe leziuni care au fost 
supuse tratamentului antifungic. Pentru a 
preîntâmpina aceste inconveniente este necesar 
ca, în acest caz, probele recoltate să fie spălate, 
înainte de însămânŃare pe mediu, cu apă distilată 
sau cu ser fiziologic sterile. 

Pentru cultivare se recurge mai frecvent la 
mediul test pentru dermatofiŃi (D.T.M) care se 
utilizează, de obicei, în paralel cu mediul 
Sabouraud pentru izolarea şi diferenŃierea 
dermatofiŃilor din mediile contaminate cu 
bacterii şi alte ciuperci. Se pot utiliza şi diferite 
medii speciale (Bourdeau, 1994): 

- mediul Christense (Geloza cu uree) (McGinnis, 
1980) – serveşte la identificarea unor  
dermatofiŃi, în special a speciilor T. rubrum şi   
T. mentagrophytes. T. mentagrophytes este uşor 
pozitiv (roşu), iar T. rubrum ureazo-negativ 
(oranj). 

- geloza Mycosel (Micobiotic Agar) – mediu 
selectiv utilizat pentru izolarea primară a 
dermatofiŃilor. 

- geloza cu purpur de bromcrezol, lapte praf, 
glucoza – mediu selectiv folosit la decelarea 
dermatofiŃilor şi diferenŃierea speciilor T. rubrum 
şi Microsporum persicolor de T. 
mentagrophytes. Trichophyton rubrum nu 
produce nici o modificare de pH şi creşte 
greu în 7 zile la 25°C; Trichophyton 
mentagrophytes alcalinizează mediul şi creşte 
abundent în 7 zile la 25°C. 

-  mediu  cu  orez  (Rebeli   şi  Talpin,   1970) –
pentru identificarea genului Microsporum. 

d) Diagnosticul imunologic se bazează fie pe 
identificarea antigenelor (prin metode 
imunohistochimice – anticorpi poli- sau 
monoclonali şi tehnici de imunofluorescenŃă sau 
de imunoenzimologie) sau anticorpilor circulanŃi 
(reacŃii de aglutinare, precipitare în lichid sau 
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geloză, reacŃia imunoezimatică – ELISA), fie pe 
evidenŃierea stării de hipersensibilizare. 

e) Antibiograma fungică – este folosită pentru 
determinarea sensibilităŃii unei anumite specii de 
dermatofit, izolat din leziune, faŃă de un produs 
antifungic prin metode calitative sau cantitative 
(Macura şi col., 1993). 

Schema Kaminski de identificare a dermatofiŃilor 
presupune cultivarea pe diferite medii speciale: 
Littman Oxgall Agar (Difco), Lactritmel Agar, 
Sabouraud's Dextrose Agar cu 5% NaCl 1% 
Peptone Agar, Agar fără adaos de vitamine 
(Difco Trichophyton Agar No.l), evidenŃierea 
unor proprietăŃi biochimice (hidroliza ureei), 
testul de perforare al firelor de păr (Hair 
Perforation Test). 

Principii şi opŃiuni ale terapiei 

curente 

Cel mai bun protocol vizează: 

� terapie locală (pentru materialul 
infecŃios şi prevenirea diseminării 
lui în mediu) 

� terapie sistemică (pentru limitarea 
evoluŃiei bolii) 

� decontaminarea mediului (pentru 
prevenirea recurenŃei infecŃiei la 
alte animale şi chiar la om). 

Tratamentul se poate realiza local şi general, 
existând diferite produse şi scheme terapeutice 
(Tabel 4) şi se recomandă ca în unităŃile 
contaminate actul terapeutic să se asocieze cu: 
îmbunătăŃirea cantitativă şi calitativă a 
alimentaŃiei, aplicarea terapiei stimulative 
generale (sero-hemoterapie) la cazurile cu forme 
generalizate şi cu stare generală hiporeactivă, 
dezinfecŃia adăposturilor pentru distrugerea 
formelor dermatofitice din mediu. 

În terapia curentă a dermatomicozelor sunt incluse 
diferite tipuri de medicaŃie cu aplicare topică 
(unguente, linimente, soluŃii) care conŃin substanŃe 
fungicide şi fungistatice. Dezavantajele unor astfel 
de tratamente sunt legate de eficienŃa discutabilă a 
produselor respective, necesitatea aplicării unor 

măsuri de carantină şi de dezinfecŃie a zonelor în 
care sunt adăpostite animalele bolnave, costuri 
ridicate determinate de achiziŃionarea preparatelor 
şi de manoperă, dificultăŃi de imobilizare şi tratare 
a animalelor sălbatice. 

Profilaxie generală 

Măsurile de profilaxie generală în efectivele 
indemne vizează menŃinerea indemnităŃii 
efectivelor prin evitarea introducerii animalelor 
bolnave sau purtătoare, aparent sănătoase, prin 
obiecte nedezinfectate sau prin intrarea unor 
persoane cu leziuni cutanate de tricofiŃie. 
Animalele nou achiziŃionate, înainte de a fi 
introduse în efectivele indemne, vor fi supuse 
carantinizării şi supravegheate medical. Se 
efectuează dezinfecŃii periodice, se respectă 
normele de zooigienă, igiena corporală şi 
alimentaŃia. 

În unităŃile contaminate se va urmări în principal 
prevenirea extinderii dermatofitozelor prin 
izolarea şi tratarea animalelor cu semne clinice şi 
respectarea măsurilor de zooigienă, distrugerea 
sporilor de dermatofiŃi prin dezinfecŃie riguroasă, 
creşterea rezistenŃei organismului faŃă de infecŃie, 
evitarea contactul dintre animalele din 
adăposturile contaminate cu cele din adăposturi 
necontaminate sau a contactului dintre animale 
sursă şi animale receptive (viŃei împreună cu 
porci, pisici în ferme de porci), efectuarea 
deratizărilor periodice, controlul crescătoriilor de 
pisici prin examene periodice pentru identificarea 
indivizilor purtători asimptomatici. Utilizarea 
animalelor santinelă (de exemplu, introducerea 
unor animale susceptibile în anumite medii pentru 
detectarea prezenŃei fungilor patogeni) nu a fost 
concret experimentată. 

DezinfecŃia se face Ńinând cont de rezistenŃa 
sporilor de Tricophyton în mediul exterior care, 
după unii autori, şi-ar menŃine capacitatea 
infectantă şi după 10 ani. 

SubstanŃele cu efecte fungicide sunt: aldehida 
formică 1,85%, steriolul 0,1% care în 5 minute 
inhibă dezvoltarea sporilor, hidroxid de sodiu 1-
10%, cloramină B 1-4%, soluŃie alcalină şi 
formolată 1 kg NaOH (5,5 l formol comercial şi 
94 l apă), rol în cantitate 1 l/m2, acid peracetic 
0,5-4%, amestec 1:10 agent oxidant şi 1% 
formalin sau enilconazol (Clinafarm). 
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Tabel 4 
(Borges şi col., 1993; Colombo şi col., 2001; Hnilica şi col., 2002) 

 
SubstanŃă activă 

 
Specii Mecanism de 

acŃiune 
ReacŃii adverse 

Griseofulvina 
Suine: 10 mg/kg, timp de 7 zile. 
Bovine: 10-30 mg/ / zi timp de 14-30 
zile, individual sau pe grupe de  
animale (în  nutreŃ combinat, bine 
omogenizat). 

câine 
pisică 
suine 

bovine 

AcŃionează fungistatic, 
inhibă dezvoltarea 
peretelui celular 

fungic, prin alterarea 
structurii şi funcŃiilor 

microtubilor. 

Foarte  teratogen – nu se 
administrează la animale 

gestante,         
contraindicat vacilor în  
lactaŃie şi  tineretul la 

îngrăşat în ultima  fază,   
prohibit 30 zile post-
tratament. Supresia 

măduvei osoase 
neutropenie severă – 
atenŃie  la animale 

imunosupresate sau cu 
imunopatii (pisici infectate 

cu FeLV şi FIV) 
Ketoconazol 
(Nizoral) 
singur sau în 
combinaŃie cu 
clorhexidina 
(Malaseb, DVM 
Pharmaceuticals; 
KetoChlor, Virbac)  

Eficacitate 
97%   la   pisici 
şi 90% la câini 
în 6 săptămâni. 
- există tulpini 

de 
Microsporum 

canis rezistente 

Dependent de doză, 
este fungistatic sau 

fungicid,  acŃionează            
prin inhibarea enzimei 

citocrom  P450  
14 àedemethylene  
care este esenŃială 

pentru sinteza 
ergosterolului, 

component al peretelui 
celular fungal. 

Hepatotoxic, mai ales 
pentru pisici (creşterea 

nivelului seric al 
enzimelor hepatice,   

icter),  cataractă, 
reducerea sintezei 

hormonilor steroizi, efect 
teratogen 

Itraconazol  
(Sporonox-Janssen) 
- mai eficient decât  
ketoconazolul, dar 

mai costisitor 

câine 
pisică, 

Hepatotoxic, dar mai  puŃin comparativ cu 
ketoconazolul, vasculite 

Enilconazol    
(Imaverol-Janssen) 

sol. 10% 

Câine, cabaline, 
pisici, suine 

 AtenŃie la pisici, toxic în 
caz de ingestie (lins) 

IM
ID

A
Z

O
LI

 

Miconazol    
Terbinafine (Lamisil-Novartis)  Foarte eficient la 

om, recomandat   
la pisici, în cazul 
în care nu sunt 

rezultate la 
imidazoli 

Alilaminele perturbă 
metabolismul 
ergosterolului, 

conducând la moarte 
celulară. Sunt eficienŃi      

împotriva 
dermatofiŃilor, dar nu 
şi pentru Malassezia 

Neutropenie, disfuncŃii 
hepatobiliare. 

SoluŃie lime sulfur (LymDyp-DVM 
Pharmaceuticals) 

  Miros dezagreabil 

Lufenuron  (Program, Novartis) Rezultate 
inconstante la 

pisici 

Inhibitor al sintezei 
chitinei din peretele 

celular 

 

Tricofitin B unguent (sulf sublimat şi 
sulfat de Cu) 

Tripaflavin ă unguent 5% 
Tiabendazol, unguent 5-10% 

Femicozin 
Dezinfectantul cationic dimethyl-

benzyl amonium chlorat 1% 

 
 

Tratamentul local sub formă de unguente, pulverizări, soluŃii are marele 
dezavantaj că necesită un volum mare de muncă cu o eficienŃă redusă şi 

pericolul transmiterii la om. 
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SUMMARY 

Recent advances in epidemiology, 
diagnosis and treatment of ringworm in 
livestock 

Dermatophytes are defined as keratophile 
parasitic dermatomycetes of genus 
Trichophyton and Microsporum. They are 
able to infect men and animals and induce 
inflammatory lesions of skin and sometimes 
of skin annex. The article discusses about 
ringworm as socially and medically important 
and animals as reservoirs for it. Another 
topics included in this paper include etiology 
with a list of genera involved, the main 
epidemiological, pathogenetic and 
immunologic features of ringworm. 
Possibilities of diagnosis are also described 
together with therapy and prevention 
options, including vaccination. 
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