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Materiale şi metode 

ObservaŃiile epizootologice, anatomo-clinice şi 
paraclinice se referă la rezultatele obŃinute la un 
efectiv de 42864 câini şi 1840 pisici, examinate 
în perioada 2001-2004, în raza municipiului 
Cluj-Napoca. 

Ca surse de informaŃii am folosit datele statistice 
cumulate pe o perioadă de 4 ani, înregistrate în 
cazuistica disciplinei de Boli parazitare şi la 5 
cabinete particulare din Cluj-Napoca. 

Animalele examinate au fost din rase şi de vârste 
diferite. 

Conduita medicală a constat în examene clinice, 
cu precizarea diagnosticului; recoltare de probe 
cutanate, raclat de cruste, fire de păr, exsudate de 
la toate cazurile, în vederea efectuării 
examenelor de laborator. 

Paraclinic, s-au efectuat examene microscopice 
din raclate, după clarificarea cu lactofenol, şi s-a 
confirmat sau nu diagnosticul, microscopic. În 
cazul suspicionării de levuri, din genurile 
Candida şi Malassezia, s-au efectuat şi frotiuri 
din materialele patologice recoltate. Acestea au 
fost colorate cu violet de genŃiană şi mai rar s-a 
utilizat coloraŃia Gram. 

Pentru 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 (500 mg/1000 ml mediu) 
şi mediul cu mălai, pentru dermatofiŃi. În interval 
de 7-14 zile s-a efectuat examenul macro- şi 
microscopic al culturilor şi s-a determinat flora 
micotică. 

Ultimul obiectiv s-a realizat numai la cazurile cu 
afecŃiuni dermatologice prezentate la Clinica de 
Boli parazitare. 

Rezultate şi discuŃii 

A. CÂINI 

Rezultatele referitoare la incidenŃa afecŃiunilor 
cutanate la câine, în intervalul de 4 ani luat în 
studiu, au relevat câteva aspecte interesante. 

Astfel, s-a stabilit că incidenŃa medie a 
afecŃiunilor dermatologice este de 2,07%, din 
care dermatomicozele reprezintă 32,73%, 
demodecia 17,77%, dermatitele alergice 24,18%, 
râile 2,36%, dermatitele bacteriene 9,33%, 
tumorile cutanate 1,46% şi 12,14% au fost alte 
afecŃiuni cutanate la care nu s-a putut stabili 
etiologia exactă şi s-a recurs la diagnostic 
terapeutic. IncidenŃa dermatomicozelor, raportată 
la numărul total de câini consultaŃi (n = 42864), 
este de 0,6%. 

AfecŃiunile cutanate diagnosticate la câine 
prezintă variaŃii anuale ale extensivităŃii. 

În cazul dermatomicozelor se constată o scădere 
constantă a incidenŃei de la 46,78%, nivel maxim 
înregistrat în 2001, la 39,23% în 2002 şi 28,68% 
în 2003 şi la minim 22,75% în 2004, când 
numărul câinilor cu afecŃiuni cutanate este cel 
mai ridicat. Examenul direct, în cazul 
dermatomicozelor, s-a bazat pe punerea în 
evidenŃă a artrosporilor cu localizare ectotrixă. În 
infecŃia cu Microsporum canis artrosporii au avut 
dimensiuni de 2-3 µm, iar în cazul infectării cu 
Trichophyton mentagrophytes de 3-5 µm. 

În infecŃiile cutanate cu levuri, la coloraŃia Gram 
s-au identificat celule levurice prevăzute cu 
blastospori de Candida spp. şi de Malassezia 
pachydermatis. 

La cazurile examinate la disciplina de Boli 
parazitare examenul direct a fost completat cu 
examenul cultural. DermatofiŃii patogeni izolaŃi 
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au fost Microsporum canis şi Trichophyton 
mentagrophytes var. mentagrophytes. La toate 
cazurile s-au izolat fungi filamentoşi din genurile 
Penicillium, Alternaria, Mucor şi Rhizopus. 

IncidenŃa acariozelor cutanate (demodecia, râia 
sarcoptică, otodectică şi cheiletieloza) este 
variabilă în funcŃie de an şi nu se înregistrează o 
corelaŃie directă cu numărul cazurilor cu 
afecŃiuni cutanate controlate. 

Demodecia, în ceea ce priveşte extensivitatea, 
înregistrează o incidenŃă maximă de 22,93% în 
2001 şi 11,95% minim în 2003. Valori 
intermediare s-au semnalat în 2002, de 12,30% şi 
de 21,37% în 2004. 

Râile (sarcoptică, otodectică, cheiletieloza) au 
fost diagnosticate în procent maxim de 3,21% în 
2001 şi minim de 1,53% în 2002. Cheiletieloza a 
fost diagnosticată la un singur caz (4,76%), un 
pekinez de 3 luni care prezenta clinic o 
dermatoză crustoasă foarte pruriginoasă. 

Dermatitele alergice de natură parazitară, ca 
urmare a reinfestărilor cu Ctenocephalides felis, 
înregistrează o creştere uşoară, dar constantă. În 
2001, extensivitatea dermatitelor alergice este de 
21,55%, valoare minimă şi 25,89%, maximum în 
2003. Valori intermediare de 22,30% şi 25,51% 
sunt înregistrate în anii 2002 şi 2004. 

Acelaşi fenomen a fost înregistrat şi în cazul 
dermatitelor de origine bacteriană, produse de 
stafilococi. IncidenŃa minimă este semnalată în 
anul 2001, de 0,91% şi maximă de 12,75%, în 
2004. 

FrecvenŃa tumorilor cutanate este în creştere, în 
anul 2001 fiind de 0,45%, în 2002 de 0,74%, în 
2003 de 0,79%, iar în 2004 de 3,10%. Prin 
examene histopatologice s-a stabilit că 
predomină tumorile benigne reprezentate de 
papiloame iar dintre tumorile maligne predomină 
sarcoamele. 

Unui procent destul de însemnat de afecŃiuni 
(5,96-17,92) nu li s-a putut stabili etiologia, în 
această situaŃie recurgându-se la terapie 
simptomatică. 

La un număr de 22 câini (7,56%) s-a constatat 
evoluŃia asociată a dermatomicozei cu 
demodecia, iar la 31 de câini (10,65%) 
suprainfecŃii bacteriene cu stafilococi. 

B. PISICI 

Structura afecŃiunilor cutanate la pisică este 
dominată în mare parte de aceleaşi grupe de boli, 
ca şi la câine. 

IncidenŃa medie a afecŃiunilor dermatologice este 
de 4,6%, din care dermatomicozele reprezintă 
54,11%, demodecia 3,52%, dermatitele alergice 
24,70%, râile 8,23% şi alte afecŃiuni 9,41%. 
IncidenŃa dermatomicozelor, raportată la 
numărul total de pisici examinate (n = 1840), 
este de 2,5%. 

În cazul dermatomicozelor se constată o scădere 
constantă a incidenŃei de la 73,68% în 2001 
(valoare maximă) la 46,42% în 2004. Valori 
intermediare se întâlnesc în anul 2002, de 
52,94% şi de 47,61% în 2003. 

Singura specie de dermatofit izolată de la pisică 
în cazul examenelor culturale a fost 
Microsporum canis. În majoritatea cazurilor 
pozitive s-au izolat şi fungi condiŃionat patogeni 
din genurile: Mucor, Alternaria, Rhizopus şi 
Penicillium. 

Demodecia a fost diagnosticată la 1 caz în 2001 
(5,26%) şi 2 cazuri în 2004 (7,14%). 

Râia sarcoptică şi otodectică au înregistrat 
fluctuaŃii anuale. IncidenŃa maximă s-a 
înregistrat în anul 2003, de 14,28%, şi minimă de 
3,57% în 2004. Valori intermediare sunt 
semnalate în 2001, de 10,52% şi 5,88% în anul 
2002. 

Dermatitele alergice întâlnite ca urmare a 
reinfestărilor ectoparazitare cu Ctenocephalides 
felis, prezintă o creştere anuală constantă. Cea 
mai mică valoare se semnalează în 2001, de 
10,52%, şi cea mai ridicată în 2003 şi 2004, de 
28,57%. În anul 2002, incidenŃa a fost de 
20,41%. 

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 
afecŃiunilor cutanate. 

Dacă unele afecŃiuni cutanate, cum sunt tumorile, 
sunt semnalate sporadic la carnivore, 
dermatofiŃiile şi dermatitele cu altă etiologie 
parazitară au o incidenŃă relativ crescută. 
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La populaŃiile de carnivore studiate din 
municipiul Cluj-Napoca am stabilit că cele mai 
frecvente afecŃiuni cutanate sunt reprezentate de 
dermatomicoze (34,59%), acarioze cutanate 
(19,40%), dermatite alergice (24,22%), dermatite 
bacteriene (8,52%), tumori (1,33%) şi alte 
afecŃiuni cutanate cu etiologie neclarificată 
(11,90%). 

Comparativ, în FranŃa, structura afecŃiunilor 
cutanate la pisică este reprezentată de: râia 
otodectică (24,3%); dermatomicoze (21,5%); 
dermatite bacteriene (3,5%); acarioze cutanate 
(13,2%); dermatită miliară felină (8,6%); 
dermatite alergice (3,7%) şi endocrinopatii 
(6,9%) (1). Sunt vizibile diferenŃele între 
dermatomicoze, care sunt mai frecvente la 
pisicile din Cluj (54,11% faŃă de  21,5%), ca şi 
dermatitele alergice (24,70% faŃă de 3,5%). 
Primele două parazitoze sunt favorizate de unii 
factori locali, care ar putea fi vagabondajul şi 
atacul cu pulicide. 

Într-un studiu efectuat în Polonia, s-a stabilit că, 
din totalul afecŃiunilor cutanate la populaŃia de 
câini examinată, dermatofitozele reprezintă 40%, 
demodecia 45% şi râia sarcoptică 15% (3). 

Studiile referitoare la structura afecŃiunilor 
cutanate, sunt reduse. PrevalenŃa adevărată a 
acestora, atât la animale cât şi la om, este 
necunoscută, informaŃiile care există fiind bazate 
pe un număr redus de studii izolate (2). 

Concluzii 

Studiile întreprinse în direcŃia epidemiologiei 
afecŃiunilor cutanate la carnivore în municipiul 
Cluj-Napoca, în perioada 2001-2004, pe un 
număr de 42864 câini şi 1840 pisici,  s-au 
finalizat cu următoarele concluzii: 

1. AfecŃiunile dermatologice la câine şi pisică 
reprezintă 2,07% respectiv 4,6% din 
cazuistica înregistrată. 

2. Structura afecŃiunilor cutanate la cele două 
specii este asemănătoare. 

La câine, dermatomicozele reprezintă 32,73%, 
demodecia 17,77%, râile 2,36%, dermatitele 
alergice 24,18%, dermatitele bacteriene 9,33%, 
tumorile cutanate 1,46% şi 12,14% alte afecŃiuni, 
la care nu s-a putut stabili etiologia exactă şi s-a 
recurs la diagnostic terapeutic. 

În cazul pisicilor, dermatomicozele reprezintă 
54,11%, demodecia 3,52%, râile 8,23%, 
dermatitele alergice 24,70% şi alte afecŃiuni 
9,41%. 

SUMMARY 

The incidence of micotic and parasitary 
cutaneous afections in carnivores from 
an urban area (Cluj-Napoca) 

Our study is to establishement the incidence 
of cutaneous afections of the carnivores in 
urban enviroment, and of has been realised 
between 2001-2004 in Cluj-Napoca, on a 
number of 42864 dogs and 1840 cats. 

We observed that the dermatological 
afections of dogs and cats represent 2,07 
per cent, and 4,6 per cent of cats. 

The structure of the cutaneous afections at 
these two species is like. 

Dogs have the percentage of fungal 
cutaneous diseases 32,73 per cent, 
demodecia 17,77 per cent, scabies 2,36 per 
cent, alergral dermatosis 24,18 per cent, 
bacterial dermatosis 9,33 per cent, 
cutaneous tumours 1,46 per cent, and 12,14 
per cent other afections, which had no 
certain cause known, and therapeutical 
diagnosis was practical. 

In case of cats, dermatomicosis represent 
54,11 per cent, demodecia 3,52 per cent, 
scabies 8,23 per cent, alergical dermatosis 
24,70 per cent and other afections 9,41 per 
cent. 

Key words: cutaneous afections, dog, cat. 
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