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 REZUMAT. InfecŃia şi reinfecŃia experimentală cu M. canis s-a realizat pe un lot de 8 
pisici de rasă comună şi sexe diferite. Vârsta pisicilor la prima infecŃie a fost de 2 – 3 luni iar 
reinfecŃia s-a realizat după 1 an . Cele 8 pisici au fost împărŃite în 2 loturi : lotuI 1 - 4 pisici, la 
care infecŃia primară s-a realizat în zona toraco-abdominală stângă – iar reinfecŃia s-a realizat 
în zona capului; lotul 2 - 4 pisici, la care infecŃia primară s-a realizat în zona capului – iar 
reinfecŃia tot în zona capului. La fiecare animal din lot s-a pregătit o singură zonă de infecŃie. 
Materialul fungal utilizat pentru infectarea pisicilor a fost reprezentat de o suspensie de conidii 
şi hife de Microsporum canis.  Aprecierea modificărilor locale s-a făcut la 21, 38, 48, 69 şi 90 de 
zile post infectant. Pentru aprecierea obiectivă a gravităŃii leziunilor s-a recurs la întocmirea 
unui sistem de notare cu scopul de a obŃine un scor lezional. Datele obŃinute în urma celor 
două experimente au fost prelucrate statistic prin utilizarea programului Statistica 6.0 (StatSoft). 
Pragurile de semnificaŃie pentru testele folosite au fost considerate nesemnificative (p>0.05), 
respectiv semnificative statistic (p≤0.05). 
 Lipsa interferenŃei scorurilor lezionale în cazul primei infecŃii şi diferenŃa semnificativă 
statistic (p=0,029) semnalată în ziua 48 p.i. între cele două loturi, demonstrează că zona 
cutanată în care se realizează infecŃia influenŃează evoluŃia leziunilor în microsporoză la pisici. 
 DiferenŃele semnificative statistic între scorurile lezionale în cazul  în care se păstrează 
locul de infecŃie (cap-cap), cât şi lipsa stadialităŃii leziunilor la reinfecŃie la acest lot, 
demonstrează existenŃa şi importanŃa imunităŃii locale. 
 Diminuarea gravităŃii leziunilor cât şi reducerea smnificativă a duratei infecŃiei la ambele 
loturi în cazul reinfecŃiei demonstrează indirect existenŃa unei imunităŃii generale dobândite. 
 
 
 
În  dermatofitoze la pisici, M. canis este aproape 
singura specie implicată în etiologia acestor 
afecŃiuni [Muller şi colab., 1989; Pinter şi colab., 
1999]. În ciuda prevalenŃei ridicate a acestei 
infecŃii la pisici, a caracterului său zoonotic şi a 
posibilităŃii de a se utiliza pisica ca model 
experimental pentru infecŃiile cu T. rubrum la 
om, studierea răspunsului imun în această boală 
nu a beneficiat de atenŃia cuvenită. [DeBoer şi 
colab.,2002]. 

Lucrări din ultimul deceniu [DeBoer şi Moriello, 
1992, 1993, 1994b; 1995; 2002; Sparkes şi 
colab., 1993, 1995, 1996; Mignon şi colab., 
1999; Moriello şi colab. 2003] au demonstrat că 
atât în infecŃia naturală cât şi experimentală cu 
M. canis la pisici se dezvoltă un răspuns imun 
mediat umoral şi celular, acesta din urmă fiind 
asociat cu rezoluŃia clinică a leziunilor. 

În acest context şi datorită faptului că în Ńară nu 
există cercetări efectuate în acest domeniu, am 
întreprins un studiu amplu, referitor la infecŃia şi 
reinfecŃia experimentală cu M. canis la pisică, în 
scopul de a obŃinte date în legătură cu existenŃa 
posibilă a unor corelaŃii temporale între aspectele 
lezionale şi răspunsul imun. 

În lucrarea prezentă  se vor prezenta numai 
rezultatele legate de aspectele clinice înregistrate 
în cele două experienŃe cu scopul de a demonstra  
indirect existenŃa imunităŃii dobândite locale 
şi/sau generale. 
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Material şi metodă 

Animale 

Experimentul s-a realizat pe un lot de 8 pisici de 
rasă comună şi sexe diferite. Vârsta pisicilor la 
prima infecŃie a fost de 2 – 3 luni iar reinfecŃia s-
a realizat după 1 an.  Pe toată durata 
experimentului, pisicile au fost cazate în spitalul 
Disciplinei de Boli Parazitare, în boxe 
individuale. AlimentaŃia a constat în hrană 
comercială uscată, lapte şi apă la discreŃie. 
Pentru a se evita orice influenŃă posibilă asupra 
stării imunologice a pisicilor, vaccinările 
obişnuite pentru această vârstă nu au fost 
efectuate. Pisicile au fost deparazitate periodic, 
intern şi extern. 

Cu două săptămâni înainte de fiecare infecŃie 
experimentală s-a efectuat examenul cultural din 
probe recoltate individual de la fiecare pisică. 
Probele au fost reprezentate de fire de păr 
obŃinute prin metoda perierii Mc Kenzie. Scopul 
acestui examen a fost de depipistare a infecŃiilor 
subclinice şi a purtătorilor asimptomatici de 
M.canis. 

Materialul fungal 

Materialul fungal utilizat pentru infectarea 
pisicilor a fost reprezentat de o suspensie de 
conidii şi hife de Microsporum canis.  Pentru 
infecŃia primară, dermatofitul M. canis  a fost 
izolat cultural  pe mediu DTM, de la un câine, iar 
pentru  realizarea reinfecŃiei, de la o pisică. 
Clinic, câinele (1 an şi 2 luni) a prezentat o 
singură leziune de tip kerion la nivelul feŃei, iar 
pisica (2 luni) alopecie difuză, scuame şi cruste 
generalizate.   

Culturile primare izolate au fost pasate pe un 
număr mare de plăci cu DTM, în vederea 
obŃinerii materialului infectant. Plăcile 
însămânŃate au fost incubate 2 săptămâni la 
25°C, până când s-au format reŃele confluente de 
micelii. Coloniile dezvoltate au fost inundate cu 
ser fiziologic steril (15 ml/placă) şi răzuite uşor 
cu o ansă metalică. Suspensia de spori a fost 
recuperată şi centrifugată. Sedimentul obŃinut din 
toate plăcile a fost omogenizat.  

Tehnica de infectare experimentală a pisicilor 

Cele 8 pisici au fost împărŃite în 2 loturi: 

Lotul 1 - 4 pisici, la care infecŃia primară s-a 
realizat în zona toraco-abdominală stângă – iar 
reinfecŃia s-a realizat în zona capului. 

Lotul 2 - 4 pisici, la care infecŃia primară s-a 
realizat în zona capului – iar reinfecŃia tot în 
zona capului. 

La fiecare animal din lot s-a pregătit o singură 
zonă de infecŃie.  Pregătirea a constat în tundere, 
radere şi scarificare pe o suprafaŃă de 16 cm2. 

Pisicile au fost infectate 3 zile consecutiv cu 1 ml  
suspensie de spori/zonă/zi. Suspensia a fost 
aplicată cu ajutorul unei seringi fără ac, după 
care zona a fost masată uşor. 

În cazul infecŃiei primare, la pisicile din lotul I s-
au utilizat gulere elisabetane cu scopul de 
protecŃie a zonei infectate. Aceste gulere au fost 
menŃinute timp de 4 săptămâni. 

Pregătirea zonelor cât  şi modalitatea de inducere 
a reinfecŃiei a fost identică. DiferenŃele au 
constat în faptul că la lotul 1 s-a schimbat zona 
infecŃiei şi nu s-au mai utilizat gulerele 
elisabetane. 

Pe toată durata experimentelor s-a urmărit 
consumul de hrană şi apă şi starea clinică a 
pisicilor. Zonele infectate s-au urmărit zilnic, iar  
aprecierea modificărilor locale s-a făcut la 21, 
38, 48, 69 şi 90 de zile post infectant. 

Pentru aprecierea obiectivă a gravităŃii leziunilor 
s-a recurs la întocmirea unui sistem de notare cu 
scopul de a obŃine un scor lezional. S-a luat în 
considerare, dimensiunile zonei (modificate), 
acordându-se 1punct/cm2 de zonă lezionată, în 
plus, pentru fiecare leziune cutanată înregistrată 
s-a acordat 1punct (eritem, scuame, cruste, 
excoriaŃii, lichenificare, colerete şi 
hiperpigmentaŃie). 

Confirmarea realizării infecŃiei şi reinfecŃiei cu 
M. canis s-a bazat pe rezultatele examenului 
microscopic direct cât şi pe rezultatele 
examenului cultural. Aceste examene s-au 
efectuat pe toată durata experimentelor în  zilele 
în care s-a efectuat aprecierea clinică a leziunilor 
dermatologice. 
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Prelucrarea statistică a rezultatelor  

După încheierea fiecărui experiment s-a calculat 
media notelor acordate animalelor, la fiecare 
examinare clinică (ziua 21; 38; 48; 69;  90 p.i.). 

Datele obŃinute în urma celor două experimente 
au fost prelucrate statistic prin utilizarea 
programului Statistica 6.0 (StatSoft). Pentru a 
caracteriza evoluŃia temporală a infecŃiilor, 
rezultatele au fost evaluate prin utilizarea testului 
ANOVA „repeated meassurements”. Când 
rezultatele testului ANOVA au indicat diferenŃe 
semnificative în dinamica bolii, cu scopul de a 
caracteriza diferenŃele între loturile 
experimentale s-a folosit testul t. Stadialitatea 
evoluŃiei leziunilor a fost calculată prin aplicarea 
testului Tukey post hoc între zilele de examinare, 
iar diferenŃele în ceea ce priveşte durata 
infecŃiilor între loturile experimentale şi între 
experimente au fost descrise prin utilizarea 
testului t. Pragurile de semnificaŃie pentru testele 
folosite au fost considerate nesemnificative 
(p>0.05), respectiv semnificative statistic 
(p≤0.05). 

Rezultate 

Examenul micologic cultural efectuat la toate 
pisicile cu două săptămâni înainte de realizarea 
infecŃiei experimentale primare şi a reinfecŃiei a 
fost negativ.  

Pe parcursul experimentelor, starea generală a 
pisicilor din loturile infectate nu s-a modificat, 
consumul de hrană şi apă fiind normal. 
Temperatura rectală a avut valori normale 
cuprinse între 38-39,2°C.  

InfecŃia şi reinfecŃia experimentală  cu M. canis a 
pisicilor din cele două loturi s-a finalizat prin 
obŃinerea de leziuni macroscopice cutanate. 
Confirmarea etilologiei leziunilor fiind 
demonstrată atât prin examen microscopic direct 
cât şi cultural. 

Structura lezională a prezentat variaŃii la pisicile 
din cele două loturi în funcŃie de zonă, de 
experiment dar şi diferenŃe în funcŃie de individ. 
Leziunile prezente în zonele de infecŃie cât şi la 
nivelul leziunilor satelite au constat în scuame, 
eritem, cruste, lichenificare, hiperpigmentaŃie şi 
colerete (Fig. 1). 

 

 
Figura 1 

Structura lezională în funcŃie de lot în infecŃia şi reinfecŃia experimentală cu M. canis la pisici 
 
 
Dinamica lezională 

EvoluŃia temporală a scorului lezional a fost 
diferită în cazul infecŃiilor cu M.canis. Atât în 
cazul infecŃiei primare, cât şi în cazul reinfecŃiei, 

dinamica evolutivă a leziunilor cutanate a variat 
semnificativ statistic, loturile experimentale 
prezentând trend similar, neexistând interferenŃe 
între ele (Tabel 1). 
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În cazul infecŃiei primare cu M. canis, progresia 
şi variaŃia temporală a leziunilor cutanate la 
pisicile din cele două loturi a fost similară, 
înregistrându-se diferenŃe semnificative între 
grupurile experimentale în ziua 48 p.i. (p=0.029), 
în ceea ce priveşte gravitatea leziunilor (Fig. 2). 

În cazul reinfecŃiei cu M. canis, progresia şi 
variaŃia temporală a leziunilor cutanate la pisicile 
din cele două loturi a fost similară (p>0.005) 
(Fig. 3).  

 
Tabel 1 

Rezultatele testului ANOVA “repeated measurement” prin prelucrarea scorurilor lezionale obŃinute în urma celor 
două infecŃii experimentale la loturile de pisici 

 

Sursa Grade de 
libertate 

SS F P 

Experimentul I.  

       Lot 1 102.400 6.4606 0.043976 

       Analiza repetată 4 325.400 22.2116 <.0001 

       Analiza repetată x Lot 4 29.100 1.9863 0.128832 

Experimentul II.  

       Lot 1 22.04 3.13 0.127 

       Analiza repetată 2 85.58 23.88 <.0001 

       Analiza repetată x Lot 2 5.58 1.56 0.250 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 

Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate în infecŃia primară cu M. canis la pisici în funcŃie de lot 
 
 

 
 

Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate/lot în infecŃ ia primară cu M. canis
lot torace: F5,18=5.27, p=0.0037

lot cap: F5,18=35.89, p=0.000000009
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Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate/lot în reinfecŃia cu M. canis
lot torace-cap: F5,18=20.31, p=0.0000008

lot cap-cap: F5,18=5.559, p=0.0029
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Figura 3 
Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate în reinfecŃia cu M. canis la pisici în funcŃie de lot 

 
 
Comparând scorurile lezionale obŃinute la lotul 
1, la care prima infecŃie s-a realizat în zona 
toracelui cu cele obŃinute la reinfecŃie, dar în 
zona capului s-a observat că evoluŃia leziunilor a 
fost similară până în ziua 48 p.i. (p>0,05). 
DiferenŃa a fost semnificativă statistic în ziua 69 

p.i. (p=0,03), demonstrând că în cazul  
reinfecŃiei, schimbarea zonei de infecŃie are ca 
rezultat reducerea gravităŃii leziunilor la un 
moment dat, cât şi scurtarea duratei infecŃiei 
clinice (Fig. 4). 

 
Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate/experiment în infecŃia cu M. canis la loturile torace şi torace-cap

lot torace: F5,18=5.27, p=0.0037
lot torace-cap: F5,18=20.31, p=0.0000008
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Figura 4 
Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate în infecŃia şi reinfecŃia cu M. canis la lotul 1 

(torace şi torace-cap) 



 

103 

Analizând situaŃia lotului 2, la care infecŃia 
primară s-a făcut în zona capului şi reinfecŃia la 
fel, s-a obsevat că gravitatea leziunilor în cazul 
reinfecŃiei a fost mult diminuată, astfel în ziua 21 

p.i., p=0,01; în ziua 38 p.i., p=0,001; în ziua 48 
p.i., p=0,000034; în ziua 69 p.i., p=0,000061 
(Fig. 5). 

 
 

Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate/experiment în infecŃia cu M. canis la loturile cap şi cap-cap
lot cap: F5,18=35.89, p=0.000000009

lot cap-cap: F5,18=5.59, p=0.0029
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Figura 5 
Dinamica evolutivă a leziunilor cutanate în infecŃia şi reinfecŃia cu M. canis la lotul 2 ( cap şi cap-cap) 

 
 
Stadialitate 

În cazul infecŃiei primare, perioada 0-21 zile am 
considerat-o ca faza de incubaŃie şi de progresie 
a leziunilor, iar perioada 21-69 ca faza de 
stagnare, diferenŃa între zilele de examinare 
nefiind semnificativ statistic (test Post Hoc: 
p>0.005). DiferenŃa seminificativă între zilele 
69-90 (test Post Hoc: lot 1:p=0.03, lot 2: 
p=0.0002) indică că această perioadă reprezintă 
perioada de regresie a leziunilor atât în cazul 
lotului infectat pe torace, cât şi în cazul lotului 
infectat pe cap. 

În cazul reinfecŃiei cu M. canis există diferenŃe 
între grupurile experimentale în cea ce priveşte 
stadialitatea bolii. În cazul lotului 1(torace-cap), 
perioada 0-21 zile am considerat-o ca faza de 
incubaŃie şi progresie,  lipseşte faza de stagnare, 
instalându-se direct perioada de regresie (test 
Post Hoct: între ziua 21-38 p=0.02, iar în cazul 
zilelor 38-48 p>0.005). În cazul lotului cap-cap, 
nu există diferenŃe semnificative între zilele post 
infectante, observându-se o contopire a 

diferitelor stadii evolutive, fapt demonstrat prin 
rezultatele nesemnificative a testelor statistice 
(p>0.005). 

Durata 

Din punct de vedere al duratei infecŃiei, în cazul 
infecŃiei primare nu există diferenŃe între 
grupurile experimentale, media la lotul infectat 
pe torace fiind de 84.75 zile, iar la lotul infectat 
pe cap de 98 de zile ( test t: p =0.46). 

În cazul reinfecŃiei cu M. canis s-au înregistrat 
diferenŃe statistice semnificative între cele două 
loturi. Media duratei infecŃei la lotul 1 ( torace-
cap) a fost de 44,5 zile iar la lotul 2 (cap-cap) de 
29,5 zile. ( test t: p=0,035). 

DiferenŃele statistice au fost şi mai evidente în 
cazul comparaŃiei dintre experienŃe. Valoarea 
testului t în cazul lotului 1 (la prima 
infecŃie:84,75 zile iar la reinfecŃie: 44,5 zile) a 
fost p=0,002; iar în cazul lotului 2  (la prima 
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infecŃie: 98 zile iar la reinfecŃie 29,5 zile) 
p=0,0009. 

DiscuŃii 

Modelul experimental conceput în scopul 
studierii dermatofitozei produsă de M.canis a 
permis inducerea de leziuni localizate la toate 
pisicile. 

În studiile raportate de diverşi autori, tehnica de 
inducere a infecŃiei experimentale cu M.canis, la 
pisici cât şi rezultatele obŃinute prezintă unele 
asemănări şi deosebiri. Deosebirile între 
experimentele efectuate de alŃi autori şi studiul 
întreprins de noi constă în numărul animalelor 
intrate în studiu, vârsta acestora; zona de 
inoculare; tehnica de infecŃie; doza infectantă şi 
modul de apreciere a leziunilor. 

Zona de inoculare utilizată în toate studiile 
relatate de alŃi autori este reprezentată de zona 
toraco-abdominală. În cazul nostru, am încercat 
să realizăm infecŃia atât în zona toraco-
abdominală cât şi în zona capului. Alegerea 
zonei capului pentru infecŃia experimentală s-a 
făcut din următoarele considerente: în infecŃiile 
naturale leziunile au incidenŃa mai mare pe 
pielea din zona capului; inducerea infecŃiei în 
această zonă nu necesită protecŃie cu bandaje 
ocluzive şi gulere elisabetane.  

DeBoer şi Moriello [1994a; 1994b] consideră că 
protejarea zonei de infecŃie timp de 72 de ore cu 
bandaje ocluzive, cât şi menŃinerea gulerelor 
elisabetane timp de 4 săptămâni este esenŃială 
pentru inducerea infecŃiei. 

Sparkes şi colab. [1995, 1996] reuşesc să 
transmită infecŃia cu M. canis, fără a folosi 
mijloace protective şi cu doză necontrolată, 
administrată trei zile consecutiv. În plus, 
animalele folosite în experiment aveau vârsta 
cuprinsă între 2 şi 12 ani, cunoscut fiind faptul că 
acestea au o rezistenŃă mai ridicată la infecŃiile 
cu dermatofiŃi. 

Durata evoluŃiei manifestărilor clinice în 
infecŃiile experimentale cu M. canis este de 
aproximativ 90 de zile, (DeBoer şi Moriello, 
1994 a; Sparkes şi colab., 1996)  perioadă care 
este similară cu cea din infecŃiile naturale 
[Medleau şi Chalmers 1992, Wright, 1989]. 

Durata bolii cât şi gravitatea leziunilor este 
influenŃată de numeroşi factori. Astfel, la pisicile 
tinere, durata evoluŃiei bolii este mai lungă decât 
la adulte, acest aspect poate reflecta măcar parŃial 
importanŃa răspunsului imun în infecŃiile cu 
dermatofiŃi [DeBoer şi Moriello 1993, Sparkes şi 
colab. 1996].  

MacKenzie şi colab. [1986] precizează că până 
în prezent nu se cunoaşte exact dacă stadiile 
saprobiote (macroaleurile şi microaleurile) sunt 
mai virulente ca cele parazitare (artrospori), deşi 
s-ar părea că protuberanŃele prezente pe pereŃii 
macroaleurilor de M. canis par a fi importante în 
patogeneză. 

ImportanŃa scarificării pielii pentru inducerea 
unei infecŃii experimentale rezidă şi din incidenŃa 
crescută a microsporozei la carnivorele infectate 
cu diferiŃi acarieni (Cheiletiella, Demodex) şi 
insecte, care crează porŃi de intrare pentru 
dermatofiŃi [Chatterjee şi colab., 1980; Wolf şi 
colab., 1988; Vogelnest, 2001; Mircean, 2003].  

ImportanŃa utilizării scorului lezional rezidă în 
primul rând din posibilitatea pe care o oferă în 
stabilirea unor corelaŃii între gravitatea leziunilor 
şi anumiŃi parametri hematologici, imunologici şi 
biochimici. Aprecierea obiectivă a leziunilor prin 
acordarea de note ne-a permis să demonstrăm că 
aceste infecŃii au o evoluŃie stadială, diferită în 
funcŃie de zona de infecŃie şi de experiment 
(infecŃie primară sau reinfecŃie). 

Prin utilizarea scorurilor lezionale cât şi prin 
prelucrarea statistică a datelor obŃinute a rezultat, 
indirect existenŃa în cazul reinfecŃiei a unei 
imunităŃii dobândite, atât locale cât şi generale. 

Asfel, lipsa interferenŃei scorurilor lezionale în 
cazul primei infecŃii şi diferenŃa semnificativă 
statistic (p=0,029) semnalată în ziua 48 p.i. între 
cele două loturi, demonstrează că zona cutanată 
în care se realizează infecŃia influenŃează 
evoluŃia leziunilor în microsporoză la pisici. 

DiferenŃele semnificative statistic între scorurile 
lezionale în cazul  în care se păstrează locul de 
infecŃie (cap-cap), cât şi lipsa stadialităŃii 
leziunilor la reinfecŃie la acest lot, demonstrează 
existenŃa şi importanŃa imunităŃii locale. 

Diminuarea grvităŃii leziunilor cât şi reducerea 
smnificativă a duratei infecŃiei la ambele loturi în 



 

 105 

cazul reinfecŃiei demonstrează indirect existenŃa 
unei imunităŃii generale dobândite. 

DeBoer şi Moriello (1994b) într-un studiu 
privind verificarea eficacităŃii protective a unui 
vaccin experimental a obŃinut doar o scurtare a 
duratei evoluŃiei clinice a bolii la aproximativ 60 
de zile. 

Spre deosebire de rezultatele obŃinute de noi, 
Sparkes şi colab. (1996) reinfectează 5 pisici cu 
vârsta cuprinsă între 2 şi 13 ani la 8 luni de la 
prima infecŃie. Din lotul reinfectat doar o singură 
pisică a făcut leziuni foarte uşoare care s-au 
vindecat complet în 25 de zile. Concomitent a 
realizat infecŃia pentru prima dată la 2 pisici la 
care leziunile au durat în medie 13 săptămâni. 
Aceşti autori, pentru a elimina o eventuală stare 
de rezistenŃă locală semnalată de Reiss şi 
Leonard, 1955 (cit. de Sparkes şi colab., 1996) 
realizează reinfecŃia în zona toraco-abdominală 
opusă.  

DiferenŃele existente între rezultatele noastre şi 
cele semnalate de Sparkes şi colab. (1996) nu pot 
fi explicate, deoarece tehnica de infecŃie a fost 
asemănătoare, în ceea ce priveşte pregătirea 
zonei de infecŃie şi doza infectantă. MenŃionăm 
că pisicile intrate în studiul nostru au fost 
întreŃinute corespunzător din punct de vedere 
alimentar şi igienic. DiferenŃa a constat doar în 
ceea ce priveşte vârsta animalelor intrate în 

studiu. Pisicile din studiul nostru au avut vârsta 
cuprinsă între 1-1,5 ani, categorie la care şi 
infecŃiile naturale au o incidenŃă mai ridicată. 

Concluzii 

Studiul privind realizarea infecŃiei şi reinfecŃiei 
experimetale cu M.canis la pisică s-a finalizat cu 
următoarele concluzii: 

1. Lipsa interferenŃei scorurilor lezionale în 
cazul primei infecŃii şi diferenŃa 
semnificativă statistic (p=0,029) 
semnalată în ziua 48 p.i. între cele două 
loturi, demonstrează că zona cutanată în 
care se realizează infecŃia influenŃează 
evoluŃia leziunilor în microsporoză la 
pisici. 

2. DiferenŃele semnificative statistic între 
scorurile lezionale în cazul  în care se 
păstrează locul de infecŃie (cap-cap), cât 
şi lipsa stadialităŃii leziunilor la 
reinfecŃie la acest lot, demonstrează 
existenŃa şi importanŃa imunităŃii locale. 

3. Diminuarea grvităŃii leziunilor cât şi 
reducerea smnificativă a duratei infecŃiei 
la ambele loturi în cazul reinfecŃiei 
demonstrează indirect existenŃa unei 
imunităŃii generale dobândite. 
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