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Studiul referitor la stabilirea florei fungale 
cutanate a fost efectuat pe un număr de 126 câini, 
din care 42 cu leziuni şi 84 fără leziuni cutanate. 
La câinii cu leziuni cutanate flora fungală a fost 
reprezentată de M.canis (14,28%), 
T.mentagrophytes (7,14%), Candida spp.(9,52%) 
şi Malassezia spp.(9,52%). La câinii fără leziuni 
cutanate s-a izolat M.canis (1,25%), 
T.mentagrophytes (4,76%), Candida spp. 
(1,25%) şi Malassezia spp. (2,38%). 

Material şi metodă 

Cercetările privind stabilirea florei fungale 
patogene la câini sănătoşi sau cu leziuni cutanate 
au fost efectuate pe un efectiv de 126 câini 
vagabonzi, cazaŃi temporar pentru tratamente sau 
sterilizare. 

Câinii au fost de rasă comună, de sex şi de vârste 
diferite. 

Studiul s-a realizat în două etape: în primăvară 
(aprilie) s-au verificat 76 de câini (20 cu leziuni 
cutanate şi 56 fără leziuni) şi în toamnă 
(octombrie) pe un număr de 50 câini (22 cu 
leziuni şi 28 fără leziuni). 

Conduita medicală a constat în examene clinice, 
cu precizarea diagnosticului, recoltarea de probe 
cutanate (cruste şi fire de păr) de la câinii cu 
leziuni, în vederea efectuării examenelor de 
laborator. Pentru recoltarea probelor în cazul 
câinilor fără leziuni cutanate s-au utilizat 
individual, prin periaj cu periuŃe de dinŃi 
(autoclavate) pentru fiecare câine (metoda Mc 
Kenzie). 

Paraclinic, s-au efectuat examene microscopice 
din raclate, după clarificare cu lactofenol, pentru 
diagnosticul microscopic. Pentru depistarea 
levurilor din genurile Candida şi Mallassezia s-
au efectuat frotiuri din materiale patologice 

colorate prin metoda Dia Quick panoptică. La 
determinarea genurilor de fungi s-au folosit 
metode de cultivare pe medii selective; cel mai 
frecvent s-a folosit mediul Sabouraud, cu adaos 
de cloramfenicol şi streptomicină. Din fiecare 
probă s-au însămânŃat trei plăci Petri cu mediul 
Sabouraud şi au fost incubate la 37oC. 

Verificarea coloniilor crescute s-a făcut prin 
examen macro-şi microscopic după 48 de ore şi 
apoi săptămânal timp de patru săptămâni. La 30 
zile de la incubare, culturile negative au fost 
eliminate. 

Rezultate 

Rezultatele referitoare la stabilirea florei fungale 
la cele două loturi de câini luate în studiu au 
relevat câteva aspecte interesante. 

Din cele 42 de probe de cruste şi fire de păr, 
provenite de la câinii cu leziuni cutanate la 
examenul direct, numai la 4 probe (9,52%) s-au 
pus în evidenŃă artrospori, iar la examenul 
cultural sau izolat culturi de dermatofiŃi la 9 
probe (24,4%). 

La unele cazuri sub aspect etiologic am constatat 
că sunt implicaŃi mai mulŃi agenŃi. EctoparaziŃii, 
reprezentaŃi numai de pulicide s-au pus în 
evidenŃă la 72 de câini. La 12 câini din cei cu 
leziuni, la examenul microscopic direct s-a 
identificat Demodex canis. S-a semnalat evoluŃia 
asociată între Demodex canis şi Microsporum 
canis, la două cazuri şi la 3 cazuri Demodex 
canis  şi Candida albicans. 

Fungii patogeni au fost izolaŃi din 17 probe 
(40,4%) de la câinii cu leziuni cutanate şi din 8 
probe (9,52%) în cazul câinilor sănătoşi (tabel 1). 
La examenul cultural în cazul câinilor cu leziuni 
(n=42), dermatofiŃii au fost izolaŃi din 9 probe 
(21,4%), fiind reprezentaŃi de Microsporum 
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canis (6) 14,28% şi Trichophyton 
mentagrophytes (3) 7,14%. 

La câinii sănătoşi (n=78) dermatofiŃii au fost 
izolaŃi din 5 probe (5,9%) din care M.canis (2) 
1,25% şi T.mentagrophytes (4) 4,76%. 

În studiul nostru cele două specii de dermatofiŃi 
au fost izolate în procente identice (6,8). Au 
existat însă diferenŃe între cele două categorii de 
câini luaŃi în studiu, astfel incidenŃa a fost mai 
ridicată la câinii cu leziuni: T.mentagrophytes 
(7,14%) şi M.canis (14,28%), decât la cei clinic 
sănătoşi: T.mentagrophytes (4,76%) şi M.canis 
(1,25%) sugerând o corelaŃie directă între 
leziunile cutanate şi prezenŃa dermatofiŃilor. 
PrevalenŃa dermatofiŃilor la câinii cu leziuni fiind 
de aproximativ patru ori mai mare decât la câinii 
clinic sănătoşi 21,4% respectiv 5,9%. 

Levurile patogene reprezentate de C.albicans şi 
M.pachydermatis au fost izolate din probe 
provenite de la ambele categorii de câini studiate. 
Astfel, la câinii cu leziuni au fost izolate din 8 
probe (19,04%) din care Candida spp. (4) 9,52% 
şi M.pachydermatis (4) 9,52%, iar la cei fără 
leziuni la 3 probe (3,57%) reprezentate de 
Candida spp. (1) 1,25% şi M.pachydermatis (2) 
2,38%. 

Fungii filamentoşi din genul Penicillium, 
Aspergillus, Alternaria, Mucor şi Rhizopus au 
fost izolaŃi din toate probele, însă aceştia sunt 
consideraŃi saprobioŃi. 

PrevalenŃa fungilor patogeni în funcŃie de vârstă 
şi sexul animalelor, a relevat câteva aspecte 
interesante (Tabel 2). Categoria de vârstă cea mai 
afectată este reprezentată la ambele loturi de 
câini mai mici de 1 an, 42,1% în cazul 
animalelor cu leziuni şi 10,3% la cele sănătoase. 

La câinii sănătoşi în vârstă de peste 5 ani nu au 
fost izolaŃi fungi patogeni. 

Nu există diferenŃe semnificative în ceea ce 
priveşte sexul în cadrul aceleiaşi categorii de 
vârste. 

Fungii izolaŃi în cele două sezoane, de primăvară 
şi toamnă, nu au prezentat diferenŃe 
semnificative la cele două loturi de câini (Tabel 
3). Câinii cu leziuni fiind afectaŃi în procent de 
35 primăvara şi 31,8 toamna, iar cei sănătoşi 
8,92 şi respectiv 7,14. 

DiscuŃii 

Analiza comparativă a rezultatelor obŃinute de 
noi cu a altor autori din Ńară şi străinătate, ne 
permite efectuarea unor interpretări şi ipoteze. 

În primul rând valoarea de diagnostic a examenul 
microscopic direct, comparativ cu examenul 
cultural, are caracter limitat. Acest aspect a fost 
semnalat şi de alŃi autori (Custem Van J., 1985). 
În străinătate, examenul direct este completat 
foarte frecvent de examinarea firelor de păr, cu 
lampa Wood, dar şi această metodă are 
deficienŃe, deoarece în cazul dermatofiŃilor 
zoofili numai M.canis emite fluorescenŃă. 

Flora fungală cutanată izolată de noi la ambele 
loturi de câini a fost variată: M.canis, 
T.mentagrophytes (dermatofiŃi patogeni), 
C.albicans, M.pachydermatis (levuri) şi fungi 
filamentoşi din genurile: Mucor, Alternaria, 
Pencillium, Rhizopus şi Aspergillus.  

Rezultate asemănătoare sunt obŃinute în Ńară de 
Şuteu şi colab (1989) într-un studiu efectuat între 
1985-1989 pe 1109 câini cu leziuni cutanate. 

Diverşi autori din străinătate, relevă rezultate 
apropiate cu cele obŃinute de noi, unii reuşind să 
izoleze, în plus, dermatofiŃi geofili şi în cazuri 
mai puŃine antropofili. 

Astfel Marchisio şi colab. (1995) izolează de la 
câini cu afecŃiuni cutanate o singură specie de 
dermatofiŃi şi anumae Microsporum canis. 

În Barcelona, Cabanes şi colab. (1996) au 
determinat flora fungală la 172 de câini, clinic 
sănătoşi, reuşind să izoleze dermatofiŃi de la 15 
cazuri: M.gypseum (6/15), M.canis (2/15), 
M.cookei (2/15) şi T.ajelloi (1/15). 

Într-un studiu laborios efectuat în Anglia, au fost 
investigate 8349 probe provenite de la câini şi 
pisici suspecŃi de dermatofitoze, din care 1368 
(16%) au fost pozitive cultural. Îè cazul câinilor 
s-a izolat M.canis la majoritatea cazurilor 
pozitive şi M.gypseum (dermatofit geofil) la un 
număr redus de cazuri (Sparkes şi colab., 1993). 

Din majoritatea studiilor efectuate la câine s-a 
evidenŃiat că M.canis şi T.mentagrophytes sunt 
principalii dermatofiŃi izolaŃi. Acest aspect 
trebuie reŃinut, deoarece din cercetările 
întreprinse la om în direcŃia stabilirii etiologiei, 
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cei doi dermatofiŃi (izolaŃi şi de noi) sunt cel mai 
frecvent implicaŃi în producerea acestora. 

Astăzi, este unanim recunoscut rolul levurilor din 
genul Mallassezia în etiologia dermatitelor 
seboreice şi a otitelor externe (Akerstedt şi 
colab., 1995). FrecvenŃa cea mai mare s-a 
înregistrat la rasele Basset şi Cocker spaniol, 
deficienŃele primare de keratinizare, 

endocrinopatiile şi tratamentele îndelungate cu 
antibiotice favorizând dezvoltarea. 

IncidenŃa crescută a dermatomiceŃilor la căŃei 
fiind explicată prin faptul că tineretul are un 
anumit comportament, caracteristici imunitare, o 
structură şi un metabolism al pielii şi firelor de 
păr diferite de ale adultului, toate aceste aspecte 
favorizând contaminarea cu dermatofiŃi. 

 
 

 
Tabel 1 

Structura fungală cutanată la câini de vagabondaj din Cluj-Napoca 
 

Câini cu leziuni Câini fără leziuni Fungul izolat 
Nr. % Nr. % 

DermatofiŃi 
Nr. % 

M. canis 6 
 

14.28 1 1.25 

9 21,4 T.mentagrophytes 3 7.14 4 4.76 
 
Levuri 
Nr. % 

Candida spp. 4 9.52 1 1.25 

8 19,04 Mallassezia pachydermatis 4 9.52 2 2.38 
TOTAL 17 40.4 8 9.52 

 
 
 

Tabel 3 
Dinamica sezonieră a florei fungale la câine 

 
Câini cu leziuni (n=42) Câini fără leziuni (n=84) 

Aprilie (n=20) Octombrie (n=22) Aprilie (n=56) Octombrie (n=28) 
Fungul izolat 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 
M. canis 3 15 3 13.6 1 1.78 0 0 
T. mentagro-
phytes 

1 5 2 9.09 3 5.35 1 3.57 

Candida spp. 1 5 0 0 0 0 0 0 
Mallassezia 
pachydermatis 

2 10 2 9.09 1 1.78 1 3.57 

TOTAL 7 35 7 31.81 5 8.92 2 7.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Tabel 2 
CorelaŃia florei fungale la câini cu/fără leziuni cutanate în funcŃie de categorie de vârstă şi sex 

 
Câini cu leziuni (n=42) Câini fără leziuni (n=84) 

Categorie de vârstă 
< 1 an 1-5 ani > 5 ani < 1 an 1-5 ani > 5 ani 

F M F M F M F M F M F M 

 

Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr.  % Nr. % Nr. % Nr. % 
 7 16.6 12 28.57 9 26.19 4 4.76 6 14.28 4 9.52 12 14.28 27 32.14 1 10.7 15 17.85 - - - - 
M.canis 1 14.28 3 25 1 9.09 1 25 - - - - - - - - - 11.1 - - - - - - Der-

mato-
fi Ńi 

T. menta 
grophytes 

2 28.57 1 8.33 - - - - - - - - - - 3 11.11 - - 1 - - - - - 

Candida 
spp. 

- - - - - - - - 1 16.66 - - - - - - - - - - - - - - Levuri 

Mallassezia 
pachyder- 

matis 

- - 1 8.33 1 9.09 - - 1 16.66 1 25 1 8.33 1 3.7 0 - - - - - - - 

Total nr./ % în funcŃie 
de sex 

3 42.8 5 41.66 2 22.2 1 25 2 33.3 1 25 1 8.33 4 14.81 1 11.1 1 6.66 - - - - 

Total % pe categorii 
de vârstă 

42.1 23.07 30 10.25 8.33 0 
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Concluzii 

Studiile întreprinse în direcŃia stabilirii florei 
fungale la un efectiv de câini de vagabondaj, cu 
leziuni cutanate şi asimptomatici, s-au finalizat 
cu următoarele: 

1. Examenul microscopic direct, din 
materialele patologice are caracter limitat de 
diagnostic, comparativ cu examenul cultural 
(9,52% faŃă de 24,4%). 

2. DermatofiŃii (M.canis, T.mentagrophytes) şi 
levurile (Candida albicans, Mallassezia 
pachydermatis) au fost izolaŃi atât de la 
câinii cu leziuni cutanate cât şi de la cei 
clinic sănătoşi. 

3. Câinii clinic sănătoşi sunt purtători 
asimptomatici de dermatofiŃi, constituind 
rezervoare importante de material infecŃios 
atât pentru om şi animale. 

4. PrevalenŃa dermatofiŃilor la câinii cu leziuni 
a fost de aproximativ patru ori mai mare 
decât la câinii clinic sănătoşi (21,4% 
respectiv 5,9%). 

5. Fungii filamentoşi din genurile: Penicillium, 
Aspergillus, Alternaria, Mucor şi Rhizopus 
au fost izolaŃi din toate probele. 

6. Vârsta câinilor constituie un factor principal 
care influenŃează incidenŃa dermatofitozelor, 
la animalele până la un an, incidenŃa este 
maximă de 42,1% la câinii cu leziuni şi 
10,3% în cazul celor asimptomatici. 

7. Rezultatele privind frecvenŃa 
dermatofitozelor în funcŃie de sex, ne 
demonstrează că ambele sexe sunt afectate 
în măsură egală. 

8. Fungii izolaŃi de la câini în cele două 
sezoane, de primăvară şi toamnă, nu au 
prezentat diferenŃe semnificative. 
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