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REZUMAT. Ancheta epidemiologică realizată în perioada 2004 -  2006 pe un eşantion de 

174 carnivore ce reprezintă cazuistica Clinicii de Parazitologie a FacultăŃii de Medicină 
Veterinară Timişoara şi pe un număr de 483 de carnivore ce s-au prezentat la consultaŃii la un 
cabinet veterinar din oraşul Timişoara a relevat o incidenŃă a dermatopatiilor raportată la 
numărul total de câini examinaŃi de 59,42% (Clinica de Boli Parazitare), respectiv de 12,3% 
(Cabinetul veterinar). În contextul dermatopatiilor, incidenŃa dermatofitozelor la câinii 
diagnosticaŃi la Clinica de Boli Parazitare a fost de 31, 70%, respectiv 44,44% în cazul 
dermatofitozelor diagnosticate la Cabinetul veterinar. Cu incidenŃa cea mai ridicată, 
dermatofitozele au fost diagnosticate la pisicile examinate la Cabinetul veterinar. În cazul 
pisicilor diagnosticate la Clinica de Boli Parazitare, incidenŃa dermatofitozelor a fost de 25%, 
procent depăşit doar de acariozele cutanate. Rasa Ciobănesc german şi categoria de vârstă 0-
2 ani a fost cea mai afectată, atât la câinii de la Clinica de Boli Parazitare, cât şi la cei din 
cazuistica Cabinetului veterinar. La pisici este irelevantă influenŃa factorului epidemiologic 
„rasă” asupra evoluŃiei dermatofitozelor, deoarece 91,30% din cazurile examinate au fost 
reprezentate de rasa Europeană, categoria de vârstă 0-2 ani fiind cea mai afectată. 

 
 

Introducere 

Dermatofitoza reprezintă infecŃia Ńesuturilor 
cheratinizate cauzată de specii ale genurilor 
Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton. 
DermatofiŃii sunt singurii fungi care pot invada 
Ńesuturile cheratinizate şi pot să se menŃină la 
locul de invazie. Dintre afecŃiunile de natură 
micotică ce parazitează carnivorele, 
dermatofitozele au ponderea cea mai însemnată. 

Rezultatele referitoare la epidemiologia 
dermatofitozelor la carnivore sunt foarte variate, 
acestea fiind influenŃate de un număr important 
de factori, cum ar fi: vârsta, starea de sănătate, 
condiŃiile de igienă, factorii geo-climatici, 
mediul din care provin animalele, şi nu în ultimul 
rând, riscul contaminării umane. InformaŃiile 
bibliografice din Ńară şi din străinătate referitoare 
la epidemiologia, diagnosticul şi terapia 
dermatomicozelor carnivorelor nu au fost deloc 
pletorice. În ultimii ani, însă, remarcăm o atenŃie 

deosebită a cercetătorilor îndreptată spre acest 
domeniu (1, 4, 5, 6, 8, 9). 

Luând în considerare aceste aspecte, ne-am 
propus în studiul prezent să urmărim: 

o  structura şi dinamica afecŃiunilor 
cutanate la câine şi pisică în perioada 2004-2006 
în municipiul Timişoara; 

o  influenŃa unor factori intrinseci (rasă, 
sex, vârstă) în evoluŃia dermatofitozelor 
carnivorelor. 

Material şi metodă 

Studiul epidemiologic propus a fost realizat prin 
examinarea unui număr de 174 carnivore ce 
reprezintă cazuistica Clinicii de Parazitologie a 
FacultăŃii de Medicină Veterinară Timişoara şi 
pe un număr de 483 de carnivore ce s-au 
prezentat la consultaŃii la un cabinet veterinar din 
oraşul Timişoara, SC Sal-Vet SRL. Din cele 174 
de carnivore un număr de 138 a fost reprezentat 
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de câini şi 36 au fost pisici. La cabinetul 
veterinar cazuistica a fost compusă din 292 câini 
şi 191 pisici.  

Studiul s-a derulat pe o perioadă de doi ani 
(2004-2006) şi s-au urmărit incidenŃa, dinamica 
şi evoluŃia dermatofitozelor carnivorelor în 
contextul major al afecŃiunilor cutanate.  

Conduita medicală a constat în: anamneză; 
examen clinic general; examen dermatologic; 
raclat cutanat; recoltare de probe cutanate de la 
toate cazurile în vederea efectuării examenelor 
de laborator; examen cultural. 

Rezultate şi discuŃii 

Examinarea pe o perioadă de doi ani a unui 
număr de 657 carnivore a relevat aspecte 
interesante privind structura afecŃiunilor cutanate 
la câine şi pisică. Diagnosticarea dermatopatiilor 
în două locaŃii diferite din oraşul Timişoara, 
Clinica de Boli Parazitare a FacultăŃii de 
Medicină Veterinară Timişoara şi Cabinetul 
Veterinar Sal – Vet a născut situaŃii comparabile, 
similitudini şi diferenŃe care s-au finalizat cu 
discuŃii şi interpretări. 

I. Structura si dinamica afecŃiunilor cutanate la 
câine şi pisică 

Ancheta epidemiologică realizată la Clinica de 
Boli Parazitare s-a finalizat cu stabilirea unui 
procent de 59,42 dermatopatii din totalul câinilor 
examinaŃi (138 indivizi).  

Clasamentul în cadrul acestor dermatopatii se 
prezintă în felul următor (figura 1): 

o demodicoză - 33 cazuri (40,24%) 

o dermatofitoze - 26 cazuri (31,7%) 

o dermatita alergică la înŃepătura de purice - 15 
cazuri (18,29%) 

o râie - 4 cazuri (4,87%) 

o dermatită bacteriană - 2 cazuri (2,43%) 

o malofagoză - 1 caz (1,21%) 

o cheiletieloză - 1 caz (1,21%) 

IncidenŃa dermatofitozelor raportate la numărul 
total de câini consultaŃi (n=138) a fost de 
18,84%.  

La pisici (36 de indivizi examinaŃi) proporŃia 
dermatopatiilor este apropiată de cea semnalată 
la câine 55,55% (20 de cazuri). Structura acestor 
dermatopatii a fost următoarea (figura 2): 

o râie - 8 cazuri (40%) 

o dermatofitoze - 5 cazuri (25%) 

o dermatite alergice - 5 cazuri (25%) 

o dermatită piotraumatică - 1 caz (5%) 

o dermatită psihogenă -  1 caz (5%). 

IncidenŃa dermatofitozelor raportată la numărul 
total de pisici consultate (n=36) a fost 25%. 

Examinarea unui număr de 292 câini la cabinetul 
veterinar Sal – Vet a relevat prezenŃa 
dermatopatiilor la un număr de 36 (12,3%).  

Clasamentul afecŃiunilor cutanate se prezintă 
astfel: 

o dermatofitoze - 16 cazuri (44,44%) 

o demodicoză - 8 cazuri (22,22%) 

o dermatita alergică la înŃepătura de purice - 7 
cazuri (19,44%) 

o râie - 3 cazuri (8,33%) 

o dermatite bacteriene - 2 cazuri (5,55%) 

 IncidenŃa dermatofitozelor rapotată la numărul 
total de câini examinaŃi (n=292) a fost de 
44,44%. 

IncidenŃa dermatopatiilor la pisicile consultate 
(191 indivizi) a fost de 21,98% (42 cazuri). 
Structura afecŃiunilor cutanate se prezintă astfel: 

o dermatofitoze - 18 cazuri (42,85%) 

o râie - 17 cazuri (40,87%) 

o dermatite alergice - 7 cazuri (16,66%) 

IncidenŃa dermatofitozelor raportată la numărul 
total de pisici consultate a fost de 42,85%. 

Trei cazuri de dermatofitoză au fost semnalate la 
propietarii a două pisici şi la propietarul unui 
câine, carnivore diagnosticate cu aceste afecŃiuni 
cutanate.  
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II. Influen Ńa unor factori intrinseci (rasă, sex, 
vârstă) în evoluŃia dermatofitozelor carnivorelor 

Apreciind modul în care factori intrinseci (rasă, 
sex, vârstă) au influenŃat evoluŃia 
dermatofitozelor de-a lungul celor doi ani, am 
ajuns la următoarele rezultate: 

1. Rasa. FrecvenŃa dermatofitozelor în funcŃie de 
rasă la câinii luaŃi în studiu la Clinica de Boli 
Parazitare relevă următoarea incidenŃă: 
Ciobănesc German - 11 cazuri (42,3%); Metis - 
10 cazuri (38,46%); Labrador - 1 caz (3,84%); 
Boxer - 1 caz (3,84%); Caniche - 1 caz (3,84%); 
Bull Dog - 1 caz (3,84%); Pechinez - 1 caz 
(3,84%). 

În cazul pisicilor nu s-a putut verifica influenŃa 
rasei asupra incidenŃei dermatofitozelor, 
deoarece cazurile diagnosticate cu acestă 
afecŃiune cutanată (n=5) aparŃineau rasei 
Europene, datele înregistrate în această direcŃie 
neavând semnificaŃie. Din acest motiv nu putem 
aduce date în legătură cu influenŃa rasei asupra 
frecvenŃei dermatofitozelor la pisică. 

La câinii diagnosticaŃi la cabinetul veterinar Sal-
Vet incidenŃa dermatofitozelor relevă 
următoarele aspecte legate de rasă : Ciobănesc 
German - 8 cazuri (50%); Doberman 3 cazuri - 
(18,75%); Boxer - 2 cazuri (12,5%); Metis - 2 
cazuri (12,5%); Bull Dog - 1 caz (6,25%). 

La pisici este irelevantă influenŃa factorului 
epidemiologic „rasa” asupra evoluŃiei 
dermatofitozelor deoarece 88,8% (16 cazuri) au 
fost reprezentate de rasa Europeană şi doar 
11,1% (2 cazuri) de rasa Siameză.  

2. Sexul. DiferenŃele nesemnificative între sexe 
relevă la câinii diagnosticaŃi cu dermatofitoze la 
Clinica de Boli Parazitare şi la cabinetul Sal-Vet 
o influenŃă nesemnificativă a acestui factor 
epidemiologic în evoluŃia parazitozei.  

La Clinica de Boli Parazitare situaŃia 
epidemiologică a fost următoarea: femelele 
afectate în procent de 46,15% (12 cazuri), 
masculii afectaŃi în procent de 53,84 (14 cazuri).  

La cabinetul veterinar dermatofitozele au afectat 
femelele in proporŃie de 56,25% (9 cazuri), în 
timp ce masculii au fost afectaŃi într-un procent 
de 43,75 (7 cazuri). 

3. Vârsta. IncidenŃa dermatofitozelor în funcŃie 
de acest factor de receptivitate a prezentat 
diferenŃe semnificative de la o categorie de 
vârstă la alta, atât la câine cât şi la pisică. 

IncidenŃa cea mai ridicată a dermatofitozelor la 
câine se remarcă la categoria 0-2 ani (17 
cazuri=65,32% la Clinica de Boli Parazitare şi 7 
cazuri =43,75% la cabinetul veterinar Sal - Vet). 
La câinii cu vârsta cuprinsă între 2-4 ani 
incidenŃa a fost de 11,53% (3 cazuri) la Clinica 
de Boli Parazitare şi de 25% (4 cazuri) la 
cabinetul Sal - Vet.  

Intervalul de vârstă 4-6 ani a prezentat o 
incidenŃă de 23.07% (6 cazuri) la Clinica de Boli 
Parazitare şi 31,25% (5 cazuri ) la cabinetul 
veterinar Sal - Vet. 

La pisici se înregistrează o situaŃie asemănătoare 
cu cea întâlnită la câini. Pisicile cele mai afectate 
au avut vârsta cuprinsă între 1-3 ani (4 
cazuri=80%) diagnosticate la Clinica de Boli 
Parazitare. Un singur caz a fost diagnosticat la o 
pisică de 7 ani (20%). Sub vârsta de 1 an nu au 
fost diagnosticate dermatofitoze. 

Cele 18 pisici diagnosticate la cabinetul veterinar 
Sal-Vet au prezentat o incidenŃă de 44,44% (8 
cazuri) la categoria 0 – 1 an. Între 1-2 ani 
incidenŃa a fost de 27,77% (5 cazuri), iar la 
categoria 2 – 4 ani 16,66% (3 cazuri). O pisică a 
fost diagnosticată cu dermatofitoză la vârsta de 7 
ani (5,55%), acelaşi procent fiind înregistrat şi la 
vârsta de 10 ani (5,55%). 
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Figura 1 
Structura afecŃiunilor cutanate la câine 
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Figura 2 

Structura afecŃiunilor cutanate la pisică 
 

 
Ancheta epidemiologică în dermatofitozelor 
carnivorelor  are ca punct de plecare integrarea 
micozei în contextul dermatopatiilor. Aprecierea 
incidenŃei dermatofitozelor la o populaŃie 
alcătuită dintr-un număr de 430 câini şi 227 
pisici pe o perioadă de doi ani, am realizat-o 
luând în considerare locul pe care l-a ocupat 
micoza în structura afecŃiunilor cutanate, precum 
şi, influenŃa factorilor intrinseci asupra evoluŃiei 
bolii (rasă, sex, vârstă). 

Analiza comparativă a rezultatelor investigaŃiilor 
epidemiologice obŃinute de noi cu a altor autori 
din Ńară şi străinătate ne permite efectuarea unor 
interpretări şi ipoteze asupra caracteristicilor 
dermatofitozelor la carnivorelor din oraşul 
Timişoara. Adăugăm că, rezultatele obŃinute în 
Clinica de Boli Parazitare şi în cabinetul 

veterinar Sal - Vet nu au fost cumulate în scopul 
unor aprecieri şi interpretări comparative. 

Dacă unele afecŃiuni cutanate cum sunt cele de 
natură psihogenă sau tumorile sunt semnalate 
sporadic la carnivore, dermatofiŃiile şi 
dermatitele cu etiologie parazitară au o incidenŃă 
relativ crescută. 

Studiul prezent realizat pe un eşantion alcătuit 
din 138 câini ce reprezintă cazuistica Clinicii de 
Boli Parazitare în perioada 2004-2006 a relevat o 
proporŃie a afecŃiunilor cutanate apreciată la 
59,42% din numărul total al pacienŃilor.  

Examinarea unui număr de 292 câini ce 
reprezintă cazuistica cabinetului veterinar Sal-
Vet în aceeaşi perioadă de timp a stabilit o 
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incidenŃă a dermatopatiilor de 12,3%. Luând în 
considerare faptul că, la un cabinet veterinar 
motivele consultaŃiei sunt cu mult mai variate 
(chirurgical, reproductiv, intern, infecŃios) decât 
acela dintr-o clinică de parazitologie cu profil 
dermatologic, putem înŃelege astfel, procentul 
ridicat (59,42%) al dermatopatiilor în registrul de 
consultaŃii al Clinicii de Boli Parazitare şi 
diferenŃa de procente comparativ cu incidenŃa 
acestor afecŃiuni la pacienŃii cabinetului veterinar 
Sal – Vet (12,3%). 

IncidenŃa dermatopatiilor la pisicile examinate în 
Clinica de Boli Parazitare (36 indivizi) este 
apropiată de cea semnalată la câine (55,55%). 
Procentul în care aceste afecŃiuni cutanate au fost 
diagnosticate la pisicile din Cabinetul Veterinar 
Sal-Vet este mai scăzut (21,98%).  

O analiză comparativă a structurii afecŃiunilor 
cutanate la cîine relevă o incidenŃă crescută a 
dermatofitozelor, in ambele situaŃii: Clinica de 
Boli Parazitare diagnostică dermatofitoze in 
procent de 31,7 % fiind concurate de demodicoză 
(40,24%). Cu incidenŃă scăzută, au completat 
tabloul dermatopatiilor, râile (4,87%), 
dermatitele bacteriene (2,43%), malofagoza şi 
cheiletieloza (1,21%).  

Rezultatele obŃinute la Cabinetul Veterinar Sal – 
Vet situează dermatofitozele pe primul loc cu 
incidenŃa cea mai ridicată (44,44%); în clasament 
urmează demodicoza (22,22%), dermatita 
alergică la înŃepătura de purice (19,44%), râile 
(8,33%) şi dermatitele bacteriene (5,55%). 

Cu incidenŃa cea mai mare dermatofitozele au 
fost diagnosticate şi la pisicile examinate la 
Cabinetul Veterinar Sal – Vet (42,85%) cu o 
serioasă concurenŃă din partea râilor (40,47%), 
“luptă” care se sfârşeşte cu “victoria” acestora 
din urmă, în cazul pisicilor diagnosticate la 
Clinica de Boli Parazitare. 

Rezultatele unui studiu (11) realizat de colectivul 
de cercetare al Clinicii de Boli Parazitare pe o 
durată mai lungă de timp (2000-2005) se alătură 
celor obŃinute de noi în perioada 2004-2006. La 
o populaŃie alcătuită din 501 câini a fost 
diagnosticată demodicoza (23, 35%), 
dermatomicozele (19,97%) şi dermatita alergică 
la înŃepătura de purice (16, 77%). Cu o incidenŃă 
scăzută, s-au semnalat bolile metabolice (0,39%), 
displazia epidermală (0,39%) şi sindromul uveo-
dermatologic (0,2%). La pisicile examinate (99 

indivizi), cele mai frecvente afecŃiuni cutanate au 
fost râile (28,28%), dermatomicozele (22,22%), 
iar cele mai rare, dermatitele psihogene şi ulcerul 
aton (1,01%). 

Într-un studiu efectuat în Polonia s-a stabilit că 
din totalul afecŃiunilor parazitare cutanate la 
populaŃia de câini examinată, dermatofitozele 
reprezintă 40%, demodicoza 45% şi râia 
sarcoptică 15% (12). 

În Grecia, incidenŃa dermatofitozelor la câini este 
de 5,1%, iar la pisici de 18,5%. S-a reuşit să se 
izoleze numai M. canis (8).  

În Italia (Torino), într-un studiu efectuat pe câini 
şi pisici cu leziuni s-a relatat o incidenŃă a 
dermatofitozei de 40,4% (64,4% la pisici; 35,4% 
la câini). Singurul dermatofit izolat a fost M. 
canis (9). Cabanes şi col. (1) întăresc datele 
obŃinute de cercetătorii italieni şi semnalează, în 
anul 1997, o incidenŃă  a dermatofitozelor la 
câine şi pisică de 77,7%. 

În Ńară, Lungu (7) stabileşte că în mediul urban, 
incidenŃa dermatofitozelor la câini este de 1,55%, 
iar la pisici de 6,33%. Şuteu şi col. (14) într-un 
studiu efectuat pe o perioadă de 5 ani relevă o 
incidenŃă a dermatofitozelor de 7,4% la câini şi 
de 33% la pisici. 

Un studiu (6) realizat de colectivul Clinicii de 
Parazitologie Timişoara a relevat o incidenŃă  a 
microsporiei la pisică de 26,5 % din totalul 
afecŃiunilor dermatologice; prevalenŃa 
dermatofitozei a fost mai mare la pisicile tinere 
din rasa europeană. Dărăbuş (14) semnalează o 
incidenŃă a acestei afecŃiuni la câine în procent 
de 6-8, mai afectaŃi fiind indivizii tineri. 

Un studiu realizat la populaŃiile de carnivore din 
Cluj – Napoca a stabilit că cele mai frecvente 
afcŃiuni cutanate sunt: dermatofitozele (34,59%), 
acarioze cutanate (19,4%), dermatite alergice 
(24,22%), dermatite bacteriene (8,52%) şi tumori 
(1,33%) (10). 

Din majoritatea rezultatelor relatate reiese că 
incidenŃa dermatofitozelor la pisică este de 2-3 
ori mai mare decât la câine.  

DermatofiŃii zoofili afectează în special 
animalele, ocazional însă pot afecta şi omul. 
Speciile zoofile transmise frecvent de la 
carnivore la om sunt reprezentate de 
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Microsporum canis şi Tricophyton 
mentagrophytes (2). Această transmisibilitate a 
fost semnalată şi în studiul nostru, la proprietarii 
a două pisici şi la proprietaul unui câine. 

Receptivitatea carnivorelor la aceste infecŃii este 
influenŃată de o serie de factori reprezentaŃi de 
rasă, sex, vârstă, alimentaŃia, boli intercurente, 
terapie cu substanŃe imunosupresoare, statusul 
imun compromis şi stresul. În toate studiile 
efectuate şi relatate anterior s-a demonstrat că 
există o predispoziŃie a carnivorelor tinere la 
infecŃiile cu dermatofiŃi. Receptivitatea crescută 
la această categorie de vârstă se datorează 
imunităŃii neadecvate, proprietăŃilor biochimice 
ale sebumului, dar şi prezenŃei foliculilor piloşi 
în fază anagenă (13). 

Rezultatele studiului nostru relevă aspect 
similare cu a altor autori, vârsta carnivorelor 
fiind factorul epidemiologic important în 
receptivitatea la infecŃia cu dermatofiŃi. În toate 
cercetările efectuate în Ńară şi în străinătate 
concluzia este unanimă că tineretul carnivor sub 
doi ani este mai frecvent afectat (3, 4, 5, 6, 10, 
11, 13). 

În studiul nostru, atât la câine cât şi la pisică, 
categoria de vârstă 0 – 2 ani a fost cea mai 
afectată de dermatofitoze (65,38% la Clinica de 
Boli Parazitare şi 43,75% la Cabinetul Veterinar 
Sal – Vet). 

Datele referitoare la incidenŃa dermatofitozelor 
in functie de rasă, nu sunt la fel de pletorice ca 
acelea ce se referă la vârsta. 

Din studiul nostru a reieşit că rasa de câini cea 
mai afectată este Ciobănescul German (42,3% 
Clinica de Boli Parazitare si 50 % Cabinetul 
Veterinar Sal – Vet) urmată de metis (38,46%  
Clinica de Boli Parazitare si 12,5% Cabinetul 
Veterinar Sal – Vet) si Doberman (18,75%  
Cabinetul Veterinar Sal – Vet).  

Din datele existente în Ńară putem afirma că, rasa 
nu influenŃează în mod deosebit incidenŃa 
dermatofitozelor la câine, incidenŃa mărită la 
rasele menŃionate mai sus fiind în legătură cu 
numărul mare de animale din aceste rase la noi 
si, puŃin probabil, cu o anumită predispoziŃie (1, 
4, 5, 10). Lungimea părului la rasele de câini 
studiate de noi nu a influenŃat incidenŃa 
dermatofitozelor. Se impune totuşi o interpretare 
referitoare la incidenŃa dermatofitozelor la 

metişii diagnosticati la  Clinica de Boli 
Parazitare (38,46%) şi la aceia diagnosticaŃi la 
Cabinetul Veterinar Sal – Vet (12,5%). 

Dacă rasa Ciobănesc german a fost cea mai 
afectată în ambele situaŃii, metişii sunt afectaŃi 
într-un procent ridicat la Clinica de Boli 
Parazitare şi doar două cazuri sunt diagnosticate 
la Cabinetul Veterinar Sal – Vet. O explicaŃie 
verosimilă ar fi aceea că, din cazuistica Clinicii 
de Boli Parazitare, metişii ocupă cel mai mare 
loc şi, în prezent, se remarcă tendinŃa 
proprietarilor de câini de rasă de a frecventa mai 
mult cabinetele private. 

La pisicile examinate in studiul nostru, rasa nu a 
influenŃat incidenŃa dermatofitozelor deoarece 
rasele diagnosticate cu această dermatomicoză au 
fost rase comune.  

În acelaşi context, Lungu (7) semnalează la 
pisicile din rasa comună o incidenŃă de 96,5%, 
iar la Siameze şi Birmaneze doar de 3,5%.  

Al Ńi autori apreciază că pisicile din rasele cu păr 
lung (Persane, Chinchila) şi câinii din rasele 
Jack Russel Terrier şi Yorkshire Terrier sunt mai 
predispuşi la infecŃii. IncidenŃa crescută a 
infecŃiei cu M. canis la rasele de pisici cu părul 
lung a fost explicată ca o slabă eficacitate a 
toaletajului prin lins sau ca o predispoziŃie 
genetică (5). Această predispoziŃie genetică, 
presupusă doar în cazul pisicilor înrudite, a fost 
demonstrată la om (2). 

Sexul nu a influenŃat incidenŃa dermatofitozelor 
la carnivore în studiul nostru, fiind afectate în 
egala măsură femelele şi masculii. Aceleaşi 
rezultate sunt semnalate şi de alŃi autori (1, 4, 8, 
9, 10).  

Concluzii. Ancheta epidemiologică realizată la o 
populaŃie de 430 câini şi 227 pisici ce reprezintă 
cazuistica Clinicii de Boli Parazitare  a FMV 
Timişoara şi a cabinetului veterinar Sal-Vet pe o 
perioadă de doi ani s-a finalizat cu următoarele 
concluzii: 

• IncidenŃa dermatopatiilor raportată la 
numărul total de câini examinaŃi a fost de 
59,42% (Clinica de Boli Parazitare), 
respectiv de 12,3% (Cabinetului veterinar 
Sal-Vet). 
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• O analiză comparativă a structurii 
afecŃiunilor cutanate la câine relevă o 
incidenŃă a dermatofitozelor diagnosticate la 
Clinica de Boli Parazitare de 31, 70%, 
respectiv 44,44% în cazul dermatofitozelor 
diagnosticate la Cabinetului veterinar Sal-
Vet. 

• Cu incidenŃa cea mai ridicată (42,85%),  
dermatofitozele au fost diagnosticate la 
pisicile examinate la Cabinetului veterinar 
Sal-Vet. În cazul pisicilor diagnosticate la 
Clinica de Boli Parazitare, incidenŃa 
dermatofitozelor a fost de 25%, procent 
depăşit doar de acariozele cutanate (40%).  

• Vârsta constituie un factor principal care 
influenŃeată evoluŃia dermatofitozelor 
carnivorelor. Atât la câine, cât şi la pisică, se 
observă o scădere a incidenŃei bolii odată cu 
înaintarea în vârstă. 

• Categoria de vârstă 0-2 ani a fost cea mai 
afectată de dermatofitoze (65,38% la Clinica 
de Boli Parazitare, respectiv 43,75% la 
Cabinetului veterinar Sal-Vet). 

• Rezultatele privind frecvenŃa 
dermatofitozelor la câine şi pisică, în funcŃie 
de sex, relevă că ambele sexe sunt afectate în 
egală măsură. 

• Rasa nu influenŃează în mod deosebit 
incidenŃa dermatofitozelor la câine, procentul 
ridicat semnalat la unle rase fiind în legătură 
cu existenŃa în cazuistica examinată a unui 
număr mare de animale din aceste rase şi, 
puŃin probabil, cu o anumită predispoziŃie. 

• Rasa Ciobănesc german a fost cea mai 
afectată, atât la câinii de la Clinica de Boli 

Parazitare (42,30 %), cât şi la cei din 
cazuistica Cabinetului veterinar Sal-Vet 
(50%). Cea mai scăzută incidenŃă a fost 
remarcată la rasele Pechinez şi Bull Dog (3, 
84%). 

• La pisici este irelevantă influenŃa factorului 
epidemiologic „rasă” asupra evoluŃiei 
dermatofitozelor, deoarece 91,30% din 
cazurile examinate au fost reprezentate de 
rasa Europeană. 

SUMMARY 

Epidemiological research in canine 
dermatophytoses 

The epidemiological enquiry that took place 
in 2004 – 2006 on 174 carnivores from the 
Parasitology Clinic of the Veterinary 
Medicine Faculty Timisoara and on 483 
carnivores from a private practice of 
veterinary medicine in Timisoara revealed 
an incidence of the skin pathology of 
59,42% (Parasitology Clinic), respectively 
12,3%. The incidence of the 
dermatophytoses among the skin pathology 
studied was 31,7% and 44,44%, 
respectively. The highest incidence of 
dermatophytoses was in the cats examined 
in the private practice. In the cats examined 
in the Parasitology Clinic, the incidence of 
dermatophytoses was 25%, surpassed only 
by the incidence of skin acarioses. The 
German shepherd race and the age 
category of 0 – 2 years were most affected 
in both series. In cats, the influence of the 
race in the epidemiological study is 
irrelevant because 91,3% were European 
race, 0 – 2 years of age category being most 
affected.     
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