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 REZUMAT. ImplicaŃiile criptosporidiilor în etiologia unor tulburări digestive grave la nou-
născuŃi şi încadrarea bolii în categoria zoonozelor face ca, în ultimul timp, să apară tot mai 
multe studii în acest domeniu.  
 Pierderile economice la rumegătoarele mici, asociate cu această boală, sunt reflectate 
în mortalitate, întârzieri în creştere, costul medicamentelor dar şi asistenŃa veterinară. 
 La examenul microscopic al frotiurilor colorate prin metoda Ziehl-Neelsen modificată de 
Henricksen, eliminări de oochisturi de C. parvum s-au observat doar la iezii cu vârsta cuprinsă 
între 7 şi 21 de zile. Prin micromăsurători, au fost identificate oochisturi din specia 
Cryptosporidium parvum. 
 Rezultatele testului coproELISA au fost negative pentru Rotavirus, Coronavirus şi E. coli 
factorul K99, iar pentru C. parvum, au fost 8 probe pozitive. 
 Toate cele 3 metode de diagnostic au eficacitate bună, iar toate probele pozitive prin 
metoda coproELISA au fost pozitive la coloraŃia Henricksen şi metoda Steather. 
 Cuvinte cheie: Cryptosporidium parvum, diaree, ied, oochist. 

 
 
Cryptosporidium spp. este o coccidie cu o 
capacitate mărită de a se reproduce şi de a 
disemina. Unele specii afectează animalele de 
fermă, importanŃa economică a criptosporidiozei 
fiind dependentă de specia afectată. 

Criptosporidioza apare în toate sistemele de 
creştere şi produce pierderi economice mari, mai 
ales când agentul etiologic intervine în 
declanşarea diareei neonatale. 

Pierderile economice la rumegătorele mici, 
asociate cu această boală, nu sunt reflectate doar 
în mortalitate, dar şi în întârzieri în creştere, 
costul medicamentelor şi asistenŃa veterinară.  

În absenŃa altor agenŃi enteropatogeni, 
mortalitatea este mai mare la miei decât la viŃei, 
putând ajunge la 100% [6]. Anorexia este foarte 
pronunŃată la început atât la miei cât şi la iezi.  

La iezi, infecŃia naturală cu C. parvum a dus la o 
diferenŃă de 2 kg greutate corporală la 4 
săptămâni faŃă de iezii neinfestaŃi de aceeaşi 
vârstă [4, 6]. 

Există în prezent suficiente date pe care se 
bazează teoria că Cryptosporidium poate 
pătrunde şi persista în lanŃul alimentar [3]. S-a 
dovedit că acest parazit contaminează în mod 
natural alimentele, cum ar fi vegetalele verzi, 
scoici, crustacee, produsele de abator [3]. 
Detectarea şi izolarea acestui parazit în/din hrana 
omului necesită perfecŃionarea metodelor [3]. 

După anul 1990, s-au efectuat numeroase 
cercetări şi s-a constatat că în apa consumată de 
om şi animale se găsesc destul de frecvent 
oochisturi de Cryptosporidium. Sunt citate 19 
izbucniri de criptosporidioză cu origine acvatică, 
cu afectarea aproximativ a 427000 de oameni. 
Cu toate tratamentele şi filtr ările apei de robinet, 
nu se poate garanta absenŃa oochisturilor de C. 
parvum. Apa este un vehicul major pentru 
transmiterea criptosporidiozei [3]. 

Prin studiul efectuat, s-a urmărit estimarea 
prevalenŃei cu Cryptosporidium parvum la iezi, 
într-o fermă din judeŃul Sălaj. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, s-au recoltat probe de fecale 
care au fost prelucrate prin metode 
coproparazitologice (Metoda Steather, metoda 
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Henricksen, metoda coproELISA) şi metode 
hematologice, în vederea determinării 
parametrilor hematologici. 

Material şi metodă 

Protocol experimental 

În perioada ianuarie-mai 2007 au fost luaŃi în 
studiu un număr total de 40 de iezi, dintr-o 
fermă, cu vârsta cuprinsă între o zi şi 30 de zile. 
Aceştia au fost împărŃiŃi în 3 categorii de vârstă: 
lotul I cu vârsta cuprinsă între 21 şi 30 zile, lotul 
II cu vârsta cuprinsă între 7 şi 21 de zile şi lotul 
III cu vârsta cuprinsă între 1 şi 7 de zile. De la 
aceşti iezi, au fost recoltate probe individuale de 
fecale şi sânge.  

Examenul coproparazitologic 

Probele de fecale au fost recoltate de la nivel 
rectal, de la fiecare individ în parte şi în final au 
fost identificate . Până la examinare, probele au 
fost la rece (1-4°C), la frigider, dar nu mai mult de 
24 ore. Prelucrarea coproparazitologică a probelor 
de fecale s-a efectuat prin metoda de flotaŃie cu 
zaharoză, coloraŃia Ziehl-Neelsen modificată 
Henricksen, iar examinarea s-a efectuat la 
microscopul optic cu obiectivele 40x şi imersie.  

ReacŃia imunoenzimatică a vizat determinarea 
coproantigenelor specifice de Cryptosporidium 
parvum, prin metoda ELISA, aceasta dovedindu-
se a fi o metodă cu sensibilitate ridicată. 
Interpretarea rezultatelor s-a realizat în funcŃie de 
densitatea optică. Pentru această metodă, s-a 
folosit kitul Pathasure Tetravalent, care este un 

test calitativ şi urmăreşte identificarea agenŃilor 
etiologici ce intervin în sindromul de diaree 
neonatală la iezi: Rotavirus, Coronavirus, E. coli 
K99 şi Cryptosporidium parvum. 

Examenul hematologic 

Prelevarea probelor de sânge s-a făcut prin 
puncŃionarea venei jugulare. Astfel, s-au realizat: 
numărarea leucocitelor totale, numărarea 
hematiilor, dozarea hemoglobinei prin metoda 
colorimetrică şi formula leucocitară. 

Rezultate 

În studiul realizat în perioada ianuarie - mai 
2007, în ferma de capre luată în studiu, iezii au 
fost împărŃiŃi în 3 loturi, în funcŃie de vârstă şi 
anume: lotul I, iezi de peste 3 săptămâni, lotul II, 
iezi cu vârsta între 1 şi 3 săptămâni şi lotul III, 
iezi sub o săptămână. 

La coloraŃia Ziehl-Neelsen, din totalul de 40 de 
iezi examinaŃi, s-au înregistrat eliminări de 
oochisturi de Cryptosporidium la 8 dintre aceştia, 
iar 3 iezi au prezentat diaree apoasă. Cazurile 
pozitive au fost înregistrate la categoria de vârstă 
1-3 săptămâni. 

Au fost examinate sub aspect morfologic 20 de 
oochisturi, apreciindu-se forma şi dimensiunile 
acestora, care sunt precizate în Tabelul 2. S-a 
stabilit existenŃa unor oochisturi aparŃinând la o 
singură specie de Cryptosporidium, cu forma 
subsferică, cu dimensiuni de 4,36/4,10 µm. 

 
 

Tabel 1 
Dinamica coproeliminărilor de oochisturi de Cryptosporidium parvum la iezi 

Dynamic of the Cryptosporidium parvum oocysts elimination in feaces 
 

Nr. crt. Vârsta Metoda  
Henricksen 

Metoda  
Steather 

Clinic 

I.1 peste 3 săptămâni - - - 
I.2 peste 3 săptămâni - - - 
I.3 peste 3 săptămâni - - - 
I.4 peste 3 săptămâni - - - 
I.5 peste 3 săptămâni - - - 
I.6. peste 3 săptămâni - - - 
I.7. peste 3 săptămâni - - - 
I.8. peste 3 săptămâni - - - 
I.9. peste 3 săptămâni - - - 
I.10. peste 3 săptămâni - - - 
I.11. peste 3 săptămâni - - - 
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I.12. peste 3 săptămâni - - - 
I.13. peste 3 săptămâni - - - 
I.14. peste 3 săptămâni - - - 
I.15. peste 3 săptămâni - - - 
II.1. 1-3 săptămâni - - - 
II.2. 1-3 săptămâni + + - 
II.3. 1-3 săptămâni + + - 
II.4. 1-3 săptămâni - - - 
II.5. 1-3 săptămâni - - - 
II.6. 1-3 săptămâni + + - 
II.7. 1-3 săptămâni + + diaree 
II.8. 1-3 săptămâni - - - 
II.9. 1-3 săptămâni + + diaree 
II.10. 1-3 săptămâni - - - 
II.11. 1-3 săptămâni + + - 
II.12. 1-3 săptămâni - - - 
II.13. 1-3 săptămâni + + - 
II.14. 1-3 săptămâni + + diaree 
II.15. 1-3 săptămâni - - - 
III.1. sub o săptămână - - - 
III.2. sub o săptămână   - 
III.3. sub o săptămână - - - 
III.4. sub o săptămână - - - 
III.5. sub o săptămână - - - 
III.6. sub o săptămână - - - 
III.7. sub o săptămână - - - 
III.8. sub o săptămână - - - 
III.9. sub o săptămână - - - 
III.10. sub o săptămână - - - 
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Figura 1 
IncidenŃa criptosporidiozei în efectiv 

The prevalence of cryptosporidiosis in herd 

Figura 2 
IncidenŃa criptosporidiozei la iezi în funcŃie de 

vârstă 
The prevalence of cryptosporidiosis depending 

on the age 
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Tabel 2 
Micromăsurători ale oochisturilor pentru evidenŃierea speciei de Cryptosporidium 

Micromesurements of the Cryptosporidium oocysts to identify the species 
 

Lungime LăŃime Lungime lăŃime Nr. oochisturi 
măsurate (Pixels) (µm) 

Media 65.507 61,58 4,36 4,10 
Dev. st. 6,047 5,681 0,403 0,377 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

 
Prin tehnica imunoenzimatică ELISA, pentru 
detectarea de coproantigene de Rotavirus, 
Coronavirus, E.coli K99 şi Cryptosporidium au 
fost prelucrate un număr de 22 de probe 
aparŃinând la 3 categorii de vârstă. 

Determinarea coproantigenelor specifice de C. 
parvum, prin metoda ELISA, s-a dovedit a fi o 
metodă cu sensibilitate ridicată. Interpretarea 
rezultatelor s-a realizat în funcŃie de densitatea 
optică comparativ cu martorul pozitiv şi negativ 
(Tabel 3). 

Valorile pozitive şi negative ale densităŃii optice 
pentru Rotavirus, Coronavirus, E. coli K99 şi C. 
parvum sunt relevate în Tabelul 3. 

Probele au ieşit negative pentru Rotavirus, 
Coronavirus şi E. coli factorul K99, iar pentru C. 
parvum, 8 probe au fost pozitive. Dintre probele 
pozitive, o probă a fost cu titru mare, cu o 
densitate optică de 0,334, 5 probe au fost cu titru 
mediu, cu o densitate optică cuprinsă între 0,233 
şi 0,267, o probă a avut titrul la limita de 
pozitivitate, cu o densitate optică de 0,205. 

   
 
 

Tabel 3 
Valorile densităŃilor optice ale martorilor pozitivi şi negativi pentru testul ELISA 

The values of the optical density for the positive and negative control group for the ELISA test 
 

 Pozitiv Negativ 
Rotavirus 0,446 0,050 
Coronavirus 0,672 0,036 
E. coli K99 0,602 0,036 
C. parvum 0,276 0,046 

 
 
  

Fig. 3. Oochisturi de C. parvum cu ob. 10x 
C. parvum oocysts with ob. 10x 

Fig.4. Oochisturi de C. parvum cu ob. cu 
imersie  

C. parvum oocysts with imersion 
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Tabel 4 
Rezultatele densităŃilor optice şi interpretarea acestora 

The values of the optical density and their interpretation 
 

Rotavirus Coronavirus E. coli K 99 Cryptosporidium Proba 
DO Interpr. DO Interpr. DO Interpr. DO Interpr. 

I.6. 0,048 - 0,067 - 0,046 - 0,051 - 
II.1. 0,042 - 0,043 - 0,042 - 0,140 - 
II.2. 0,045 - 0,068 - 0,044 - 0,267 ++ 
II.3. 0,046 - 0,047 - 0,046 - 0,258 ++ 
II.4. 0,045 - 0,094 - 0,045 - 0,166 - 
II.5. 0,043 - 0,045 - 0,044 - 0,144 - 
II.6. 0,045 - 0,044 - 0,048 - 0,233 ++ 
II.7. 0,042 - 0,061 - 0,043 - 0,270 ++ 
II.8. 0,048 - 0,051 - 0,044 - 0,102 - 
II.9. 0,043 - 0,074 - 0,051 - 0,334 ++++ 
II.10. 0,048 - 0,048 - 0,044 - 0,130 - 
II.11. 0,048 - 0,047 - 0,044 - 0,205 + 
II.12. 0,038 - 0,037 - 0,035 - 0,129 - 
II.13. 0,047 - 0,047 - 0,033 - 0,237 ++ 
II.14 0,042 - 0,039 - 0,040 - 0,249 ++ 
II.15. 0,049 - 0,046 - 0,047 - 0,107 - 
III.1. 0,053 - 0,048 - 0,061 - 0,043 - 
III.2. 0,037 - 0,047 - 0,040 - 0,056 - 
III.3. 0,036 - 0,047 - 0,053 - 0,156 - 
III.5. 0,053 - 0,045 - 0,050 - 0,048 - 
III.6. 0,048 - 0,051 - 0,046 - 0,043 - 
III.10. 0,063 - 0,051 - 0,049 - 0,042 - 

 
 

  
Valorile parametrilor hematologici, prezentate în 
Tabelul 5, au pus în evidenŃă următoarele: 

� valoarea hemoglobinei a fost de 11,93 ± 1,29 
g/dl, valoarea medie la capre fiind 11 g/dl, cu 
limite cuprinse între 8 şi 14 g/dl; 

� hematiile au prezentat un nivel de 8,99 ± 
1,159 (mil./mm3), valoriile medii fiind de 13 
mil./mm3, cu limite cuprinse între 8 şi 18, în 
ambele cazuri parametri aflându-se în limite 
normale; 

� în cazul leucocitelor totale, s-a constatat 
creşterea moderată a acestora la valori de 
12,37 ± 2,55 (103/mm3), limitele fiind 
cuprinse între 6 şi 12 (103/mm3); 

� în acelaşi timp nivelul elementelor formulei 
leucocitare s-a aflat în limite normale şi a 
fost următorul: neutrofile: 37,88 ± 6,17%, 
limfocite: 57,13 ± 5,09%, eozinofile: 4,63 ± 
5,68%, monocite: 0, bazofile: 0,38 ± 0,46%. 

DiscuŃii 

Criptosporidioza este o protozooză care 
afectează în special tineretul diferitelor specii de 
mamifere, păsări şi reptile, manifestată clinic 
prin tulburări digestive. 

În cadrul fermei din judeŃul Sălaj, în urma 
examenului microscopic al frotiurilor din fecale, 
colorate Ziehl-Neelsen, nu au fost înregistrate 
cazuri pozitive la iezii cu vârsta sub o săptămână 
şi peste 3 săptămâni. Cazuri pozitive au fost 
observate la iezii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 21 
de zile, din 15 probe, 8 fiind pozitive. De 
asemenea, 3 dintre aceştia aveau manifestări 
clinice, diaree apoasă. 
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Tabel 5 
Parametrii hematologici la iezii cu criptosporidioză 

Haematologic parametres of goat kids with cryptosporidiosis 
 

Formula leucocitară( % ) 
individ  

nr 
Hemoglobina 

 (g/dl) 
Eritrocite 
 (1012/l) 

Leucocite 
totale 

(103/mm3) 
Neutro- 

file 
Limfo- 

cite 
Eozino- 

file 
Mono- 

cite 
Bazo- 

file 
1 12.93 9,204 12,000 25 61 14 0 0 
2 10.59 8,288 14,500 31 67 2 0 0 
3 10.23 7,760 10,500 44 54 1 0 1 
4 13.14 11,417 13,500 36 48 16 0 0 
5 - - - 39 60 1 0 0 
6 12.96 8,940 12,000 42 56 1 0 1 
7 - - - 46 53 1 0 0 
8 10.47 7,867 8,000 40 58 1 0 1 
9 12.06 9,022 16,500 38 57 5 0 0 
10 13.08 9,435 12,000 38 57 5 0 0 

Med 11.93 8,991 12,375 37.88 57.13 4.63 0.00 0.38 
Dev std 1.29 1,159 2,559 6.17 5.09 5.68 0.00 0.46 

 
 

Prin datele obŃinute de noi prin micromăsurători, 
coroborate cu datele bibliografice, în cadrul 
acestui efectiv, a fost identificată specia 
Cryptosporidium parvum cu dimensiuni medii de 
4,36/4,10 µm. În literatura de specialitate, se 
citează doar două specii de Cryptosporidium la 
iezi: C. parvum şi C. muris, cel din urmă cu 
dimensiuni de peste 7,5 µm. 

În sindromul de diaree neonatală la iezi, pe lângă 
Cryptosporidium, mai sunt implicaŃi şi 
Rotavirus, Coronavirus şi E. coli factorul K99. 
Prin metoda coproELISA probele au ieşit 
negative pentru Rotavirus, Coronavirus şi E. coli 
factorul K99, iar pentru C. parvum, au ieşit 8 
probe pozitive.  

Într-un studiu efectuat de Ligia Bazzoli şi col. 
(2006) s-au găsit 96,1% cazuri pozitive pentru C. 
parvum, prin metoda ELISA, la om. 

De asemenea, Akam (2004) a găsit 89,97% 
probe pozitive la testul ELISA, pentru C. parvum 
la viŃei. 

În ceea ce priveşte rezultate privind valoarea 
metodelor de diagnostic, au fost realizate 3 
metode şi anume: metoda de flotaŃie cu zaharoză 
(metoda Steather), coloraŃia Ziehl-Neelsen şi 
metoda coproELISA. 

Oochisturile de Cryptosporidium parvum izolate 
prin metoda de flotaŃie cu zaharoză au aspectul 
unor formaŃiuni sferice, cu perete subŃire, neted, 

cu granulaŃii fine şi un punct negru proeminent în 
interior. 

DiferenŃierea oochisturilor de celulele de miceŃi 
este destul de dificilă, dar trebuie Ńinut cont de 
faptul că acestea sunt ovale şi de regulă prezintă 
muguri. 

De asemenea, am constatat că peretele 
oochisturilor este foarte fragil, el rupându-se uşor 
ca urmare a acŃiunii unor agenŃi fizici sau 
mecanici. Astfel, în cazul acestei metode de 
flotaŃie, din cauza gradientului de concentraŃie, 
peretele unor oochisturi cedează, putându-se 
observa în câmpul microscopic fragmente ale 
acestuia. 

Una din metodele de bază pentru identificarea 
criptosporidiilor este coloraŃia Ziehl-Neelsen 
modificată de Henricksen. Prin această tehnică, 
oochisturile apar de culoare roşie-vie, net 
delimitate, pe un fond verde sau verde-albăstrui, 
dacă frotiul realizat este mai gros. 

Prin această metodă, alte elemente 
neacidorezistente din fecale sunt decolorate prin 
trecerea prin acid sulfuric şi se colorează ulterior 
în verde datorită contracolorării cu verde de 
malachit. Celulele, bacteriile şi levurile, apar 
deci, verzi, diferenŃiindu-se uşor de 
criptosporidii. Alte coccidii se colorează tot în 
roşu-viu, dar sunt de dimensiuni mai mari. Pot 
apărea şi urme rotunde care par a reprezenta 
locul unde au existat oochisturi. 
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Diagnosticul diferenŃial se face faŃă de depozitele 
de fuxină, care au diverse mărimi şi forme şi nu 
au structură. Bulele de aer nu au structură 
internă, iar granulele de amidon sunt roşii şi au 
structură concentrică. 

O altă metodă, deosebit de sensibilă, este metoda 
coproELISA. Aceasta se bazează pe reacŃia 
dintre Ag şi Ac. Plăcile de microtitraŃie au fost 
sensibilizate cu Ac specifici. Aceştia asigură 
captura agenŃilor patogeni, din proba de fecale. 
După 2 incubări succesive, se adaugă substratul 
enzimatic şi cromogenul. În cazul prezenŃei 
agentului patogen în proba de fecale, conjugatul 
rămâne fixat în godeul corespondent şi enzima 
catalizează transformarea cromogenului incolor, 
într-un produs albastru. 

Pe baza rezultatelor obŃinute, prin examinarea a 
22 de probe de fecale prin cele 3 metode 
amintite, considerăm că metoda coproELISA are 
sensibilitatea cea mai mare şi prezintă cel mai 
mic risc de obŃinere a unor rezultate fals pozitive, 
sau fals negative. De asemenea, metoda ELISA 
are avantajul realizării într-un timp mai scurt, a 
unui număr crescut de probe. 

Unul dintre puŃinele dezavantaje ale metodei 
ELISA, este costul ridicat al trusei. 

Metoda de flotaŃie cu zaharoză, faŃă de metoda 
Ziehl-Neelsen modificată de Henricksen, prezintă 
avantajul concentrării elementelor parazitare, 
făcând posibilă diagnosticarea criptosporidiozei, 
chiar şi în cazurile de infestaŃie slabă. 

Metoda Ziehl-Neelsen modificată de Henricksen 
prezintă avantajul că citirea se face foarte uşor, 
chiar de începători. Inconvenientele constau în 
faptul că este o metodă care durează aproape o 
oră, decolorarea cu acid sulfuric 10% trebuie 
făcută cu atenŃie, iar dacă frotiurile sunt prea 
groase, citirea lor este dificilă. Cu toate acestea, 
metoda este recunoscută de toŃi specialiştii, ca 
una de referinŃă, având eficacitate foarte mare. 

Metoda Ziehl-Neelsen modificată de Henricksen, 
deşi este o metodă foarte sensibilă, datorită 
dificultăŃilor financiare, privind procurarea 
coloranŃilor de bună calitate, o recomandăm ca o 
metodă de certitudine, pentru diagnosticul 
pozitiv, în cazul obŃinerii de rezultate dubioase la 
metoda de flotaŃie cu zaharoză. 

Akam (2004) consideră că metoda Ziehl-Neelsen 
modificată de Henricksen este mai sensibilă 
decât metoda ELISA, pentru detectarea 
criptosporidiilor. 

Astfel, se poate afirma că toate cele 3 metode 
folosite au eficacitate mare, deoarece toate 
probele care au ieşit pozitive prin metoda ELISA 
au fost pozitive şi prin metoda Ziehl-Neelsen 
modificată de Henricksen, dar şi prin metoda de 
flotaŃie cu zaharoză. 

Concluzii 

Cercetările privind studiul epidemiologic în 
criptosporidioză la iezi, derulate în perioada 
ianuarie-mai, 2007, la o fermă din Voievodeni, 
judeŃul Sălaj şi Disciplina de Parazitologie şi 
Boli Parazitare a FacultăŃii de Medicină 
Veterinară, Cluj-Napoca, au condus la 
următoarele concluzii: 

� la examenul microscopic al frotiurilor 
colorate prin metoda Ziehl-Neelsen 
modificată de Henricksen, eliminări de 
oochisturi de C. parvum s-au observat doar la 
iezii din lotul II (cu vârsta cuprinsă între 7 şi 
21 de zile), în timp ce, la iezii din lotul I (cu 
vârsta sub 7 zile) şi lotul III (cu vârsta peste 
21 de zile), nu s-au pus în evidenŃă aceste 
oochisturi; 

� prin micromăsurători, au fost identificate, 
oochisturi, din specia Cryptosporidium 
parvum, cu dimensiuni medii de 
4,6±0,40/4,1±0,37; 

� din cei 15 iezi din lotul II, doar 8 iezi au 
eliminat oochisturi de C. parvum, iar dintre 
aceştia, 3 iezi au manifestat clinic diaree 
apoasă; 

� în urma efectuării testului ELISA pe un 
număr de 22 de probe provenind de la iezi cu 
vârste diferite, probele au fost negative 
pentru Rotavirus, Coronavirus şi E. coli 
factorul K99, iar pentru C. parvum, au fost 8 
probe pozitive; 

� toate cele 3 metode folosite pentru diagnostic 
au eficacitate bună, deoarece toate probele 
care au fost pozitive prin metoda ELISA au 
fost pozitive şi prin metoda Ziehl-Neelsen 
modificată de Henricksen, dar şi prin metoda 
de flotaŃie cu zaharoză; 



 38 

� la examenul hematologic, s-au obŃinut valori 
situate în limitele fiziologice ale speciei şi 
categoriei de vârstă luată în studiu, pentru 
hemoglobină (11,93 ± 1,29 g/dl), hematii 
(8,99 ± 1,15 mil/mm3). 

SUMMARY 

Researches regarding epidemiology and 
diagnosis of cryptosporidiosis in kids 

Having in consideration the implication of 
cryptosporidiosis in etiology of some serious 
digestive diseases on new born animals, the 
economical damages on small ruminants 
associated with this disease reflected not 
only in morbidant cases but also in late rise.  

We find out that the elimination of 
Cryptosporidium oocysts was only between 7 
and 21 days. Only 3 kids of 8 with C. parvum 
were with clinical symptoms: diarrhoea. 

By micro measurements, we found out that 
Cryptosporidium oocysts eliminated by the 
goat kids were Cryptosporidium parvum.  

The results of the coproELISA test were 
negative for Rotavirus, Coronavirus, E. coli 
K99, and 8 samples were positive for 
Cryptosporidium parvum.  

All 3 methods used for the diagnostic of 
cryptosporidiosis (Stheater method, Ziehl-
Neelsen modified by Henricksen method 
and ELISA) had a good efficacy, because all 
the positive samples at the ELISA method 
were positive at the other 2 methods. 

Key words: Cryptosporidium parvum, 
diarrhoea, goat kid, oocyst. 

 
 
 Mul Ńumiri.  Cercetările au fost finanŃate în cadrul proiectului de cercetare CNCSIS tip TD, Cod 382/2007. 
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