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REZUMAT. Toxoplasmoza este o zoonoză parazitară care afectează toate speciile de 
mamifere, păsări şi omul, evoluând grav la tineretul animal, cu manifestări nervoase, 
pulmonare, corioretinite, iar la femele cu mortinatalitate, avorturi şi malformaŃii congenitale, 
produsă de Toxoplasma gondii. T. gondii este un protozoar cu localizare intracelulară şi nu are 
specificitate de organ sau Ńesut. InfecŃia cu T. gondii se consideră că este răspăndită la 
aproape o treime din populaŃia umană de pe glob. Singurele gazde definitive cunoscute până în 
prezent sunt felidele, al căror reprezentant este pisica. 

Prin studiul efectuat, s-a urmărit estimarea prevalenŃei infecŃiei cu T. gondii, la pisici din 
mediu rural şi urban. Pentru realizarea acestui obiectiv s-au recoltat probe de fecale şi sânge, 
care au fost prelucrate prin metode coproparazitologice (Willis) şi serologice (ELISA şi reacŃia 
de aglutinare).  

La examenul coproparazitologic nu au fost identificate oochisturi, valoarea de diagnostic 
a acestei metode fiind scăzută, dar au fost observate ouă de Toxocara cati la doi pisoi din 13, 
ouă de Toxascaris leonina şi ouă de Ancylostoma tubaeforme la câte o probă, în cazul pisicilor 
adulte. În cazul examenelor serologice privind detecŃia de anticorpi anti T. gondii, la categoria 
tineret, s-au înregistrat reacŃii pozitive, prin metoda ELISA ImmunoComb şi latexaglutinare, 
numai la o probă. 

La pisicile adulte, la metoda ELISA ImmunoComb, 81,08% dintre probe au fost pozitive, 
din care 60% au provenit de la femele şi 40% de la masculi. Repartizarea probelor pozitive, în 
funcŃie de mediul de provenienŃă, a arătat procent mai mare de pisici seropozitive în mediul 
rural (53,33%) comparativ cu mediul urban (46,66%), neexistând diferenŃe semnificative. Titrul 
anticorpilor anti-T. gondii a fost de 1:32 în 10% din cazuri, de 1:64 în 53,33% din cazuri şi 1:128 
în 36,66% din cazuri. La pisicile din mediul rural, procentul de indivizi cu titru de 1:128 a fost 
mai mare (43,75%) comparativ cu cele din mediul urban (28,57%).  

În cazul reacŃiei de latexaglutinare, numai 54,05% dintre probe au prezentat reacŃie 
pozitivă, neexistând diferenŃe între cele două sexe. S-a observat neconcordanŃă între cele două 
teste serologice, în 18 situaŃii, după cum urmează: 4 probe au fost pozitive numai la 
latexaglutinare, iar 14 au fost pozitive numai la ELISA Immunocomb. SituaŃie de pozitivitate la 
ambele teste s-a observat la 16 probe. Nu se poate demonstra prin examen serologic în ce 
măsură pisicile seropozitive sunt gazde definite sau gazde intermediare. 
 Cuvinte cheie: Toxoplasma gondii, pisică, prevalenŃă. 

 
 
Toxoplasmoza este o zoonoză parazitară produsă 
de protozoarul Toxoplasma gondii (Filum 
Apicomplexa), care este capabil să pătrundă şi să 
se multiplice în numeroase celule (10). Este una 
dintre cele mai răspândite zoonoze parazitare din 
lume, afectând o treime din populaŃia globului, 
determinând pierderi economice în sectorul 
zootehnic, prin avorturi, mortinatalitate, 

infertilitate. De asemenea, este o problemă de 
sănătate publică, datorită faptului că la gravidă 
determină pierderi de sarcină, naştere prematură, 
deces neonatal, moarte fetală intrauterină, 
întârzierea în dezvoltarea intrauterină şi anomalii 
congenitale (retard psihic şi neurologic la nou 
născuŃi, corioretinite).  
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În biologia parazitului intervin pisica, gazdă 
definitivă, la care se dezvoltă la nivelul tubului 
digestiv (enterocite), şi mamifere/păsări şi om, 
gazde intermediare, la care se dezvoltă sistemic, 
în toate Ńesuturile şi organele, cu tropism pentru 
sistemul nervos central, Ńesutul muscular 
scheletic şi cardiac, retină, pulmon, limfonoduri.  

InfecŃia omului şi a animalelor, gazde 
intermediare se poate realiza pe cale orizontală, 
cu oochisturi sporulate prin fitofagie, geofagie, 
hidropinie, cu chisturi ce conŃin bradizoiŃi, prin 
carnivorism şi consum de carne insuficient 
preparată termic, şi posibil cu tachizoiŃi prin 
consum de lapte nepasteurizat, fiind citate la om 
cazuri de toxoplasmoză, în urma consumului de 
lapte de capră. O altă cale de contaminare este 
cea verticală, transplacentar cu tachizoiŃi. 
Mecanismul transmiterii verticale nu este încă pe 
deplin cunoscut, la ora actuală fiind incriminată 
parazitemia temporară la gravide.  

Numeroase studii recente susŃin ipoteza 
transmiterii oochisturilor toxoplasmice prin apa 
de băut, fiind raportat în anul 1995, în Canada un 
episod de 110 cazuri de toxoplasmoză în 
Vancouver (3).  

Un rol important în menŃinerea toxoplasmei în 
populaŃia de pisici revine rozătoarelor şi păsărilor 
sălbatice (5), până la 73% dintre acestea fiind 
infectate. Gradul de seropozitivitate la pisici creşte 
cu vârsta de la 22% la pisicile sub un an la peste 
80% la pisicile peste 10 ani, astfel într-un studiu 
serologic, la noi în Ńară, au fost identificate 54,76% 
din 42 de pisici examinate cu vârstă cuprinsă între 2 
luni şi 16 ani, pozitive (2). O pisică elimină 
milioane de oochisturi, în perioada patentă (10-20 
zile), care se pot dispersa pe o rază de 1,5-3,5 km. 

Prin studiul efectuat, s-a urmărit estimarea 
prevalenŃei, infecŃiei cu T. gondii la pisici, 
masculi şi femele, tineret şi adulte, din mediul 
rural şi mediul urban. Pentru realizarea acestui 
obiectiv s-au recoltat probe de fecale şi sânge, 
care au fost prelucrate prin metode 
coproparazitologice (Willis) şi serologice 
(ELISA şi reacŃie de aglutinare).  

Material şi metodă 

Protocol experimental  

În perioada februarie – aprilie 2007, au fost luate 
în studiu un număr total de 50 pisici, din 

municipiul Cluj-Napoca şi Dolj, cu vârstă 
cuprinsă între 6 săptămâni şi 9 ani. Acestea au 
fost împărŃite în două categorii de vârstă: tineret, 
13 pisoi, dintre care 8 femele şi 5 masculi şi 
adulte, din care 22 femele şi 15 masculi.  

De la aceste pisici au fost recoltate probe 
individuale de fecale şi sânge. Probele de fecale 
au fost prelucrate coproparazitologic, iar probele 
de ser au fost prelucrate prin metode de 
imunologie, în vederea identificării de anticorpi 
specifici, de tipul IgG. 

Examenul coproparazitologic 

Probele de fecale au fost recoltate individual, din 
mai multe emisiuni şi din puncte diferite ale 
aceleaşi mase de fecale, în final, acestea fiind 
identificate. Până la examinare, probele au fost 
păstrate la rece (1-4°C), la frigider. Prelucrarea 
coproparazitologică a probelor de fecale s-a 
efectuat prin metoda de flotaŃie Willis, iar 
examinarea s-a efectuat la microscopul optic cu 
obiectivele X10 şi X20. 

Examenul serologic 

Prelevarea probelor de sânge s-a făcut prin 
puncŃionarea venei cefalice a antebraŃului, iar 
serul exprimat după coagulare s-a păstrat la 
congelator (-18 -20°C), până la examinare. 
Metodele utilizate la examenul serologic au fost 
metoda ELISA şi metoda de aglutinare. 

ReacŃia imunoenzimatică ELISA. Pentru 
metoda ELISA s-a utilizat chitul Immunocomb, 
care este un test calitativ, produs de firma Biogal 
Galed Labs (Israel). Immunocomb este conceput 
pentru detecŃia de anticorpi specifici pentru T. 
gondii şi Clamydophila sp. (Chlamidia), de tipul 
IgG, din serul sau sângele de pisică, antigenul 
parazitar fiind fixat pe un card de plastic sub 
forma unui pieptene. ReacŃiile specifice au loc 
într-o placă multicompartimentată, prin trecerea 
succesivă a cardului, în godeurile plăcii, în care 
în prealabil s-au introdus probele de ser/sânge de 
cercetat (în godeurile din primul rând al plăcii 
multicompartimentate). Este un test rapid, 
interpretarea rezultatelor efectuându-se în 35 de 
minute, cu ajutorul scalei color CombScale. În 
funcŃie de intensitatea culorii obŃinute, 
comparativ cu martorul pozitiv, se poate aprecia 
titrul anticorpilor, cu ajutorul unei curbe etalon. 
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ReacŃia de aglutinare. În cazul metodei de 
aglutinare s-a utilizat tehnica de latexaglutinare, 
folosindu-se chitul Pastorex Toxo (Sanofi 
Diagnostics Pasteur). Latexaglutinarea este un 
procedeu de detecŃie rapidă a prezeŃei 
anticorpilor în serurile de cercetat, fiind o reacŃie 
de aglutinare, vizualizată prin apariŃia unor 
grunji coloraŃi. 

Rezultate 

În studiul realizat în perioada februarie – aprilie 
2007 au fost investigate 50 de pisici, din rase 
diferite (Europeană, Bermudez, Persană), de 
vârste diferite (de la 6 săptămâni la 9 ani) şi de 
sexe diferite (30 de femele şi 20 de masculi). S-a 
urmărit stabilirea pravelenŃei infecŃiei cu T. 
gondii la pisici, prin examene copro-

parazitologice (metoda Willis) şi serologice 
(ELISA – ImmunoComb şi latexaglutinare – 
Pastorex Toxo).  

La categoria tineret au fost examinate 13 probe, 
din care 5 au provenit de la masculi şi 8 de la 
femele. La examenul coproparazitologic, au fost 
identificate ouă de Toxocara cati (Fig. 1) la două 
probe (15,38%), o femelă şi un mascul, cu vârstă 
de 6 săptămâni. Nu au fost observate alte 
elemente parazitare, cum ar fi oochisturi de tip 
Isospora. 

La examenul serologic, efectuat prin metoda 
ELISA ImmunoComb şi latexaglutinare, a fost 
înregistrată o singură probă pozitivă, la ambele 
teste, fiind vorba de o femelă în vârstă de 8 luni 
din mediul urban (Tabel 1). Titrul de anticorpi a 
fost de 1:64. 

 
 

Tabel 1 
Rezultatele comparative privind diagnosticul infecŃiei cu T. gondii la pisoi cu vârstă cuprinsă între 6 săptămâni şi 10 

luni, prin metode coproparazitologice şi serologice 
Comparative results regarding the diagnosis of T. gondii infection in six weeks to ten months year old cats, 

by coproparasitological and serological methods 
 

Examen serologic Examen 
coproparazitologic 

Nr. 
probă 

Sex Mediul de 
provenienŃă 

Vârstă 

Immunocomb Latex 
aglutinare 

Willis 

1 F urban 6săpt. Negativ Negativ Toxocara 
2 F rural 2 luni Negativ Negativ Negativ 
3 F rural 2 luni Negativ Negativ Negativ 
4 F Urban 3 luni Negativ Negativ Negativ 
5 F Urban 3 luni Negativ Negativ Negativ 
6 F Urban 3 luni Negativ Negativ Negativ 
7 F urban 3 luni Negativ Negativ Negativ 
8 F urban 8 luni Pozitiv (1:64) Pozitiv Negativ 
9 M urban 6săpt. Negativ Negativ Toxocara 
10 M urban 3 luni Negativ Negativ Negativ 
11 M rural 4 luni Negativ Negativ Negativ 
12 M urban 8 luni Negativ Negativ Negativ 
13 M urban 10 luni Negativ Negativ Negativ 
Total probe pozitive 1 1 2 
E (%) 7,69 7,69 15,38 

 
 

În cazul pisicilor adulte, la examenul 
coproparazitologic, prin metoda Willis, au fost 
identificate două probe pozitive. La una dintre 
acestea s-a evidenŃiat ou de Toxascaris leonina 
(2,7%), la o femelă în vârstă de 4 ani din mediul 
rural, iar la cealaltă ou de tip strongil 
(Ancylostoma tubaeforme) (2,7%) (Fig. 2) la un 

mascul în vârstă de 4 ani din mediul urban. Nu 
au fost identificate oochisturi. 

La testul ELISA Immunocomb, din 37 probe au 
fost pozitive 30 de probe, cu o extensivitate de 
81,08%, iar din totalul probelor pozitive 53,33% 
au provenit din mediul rural şi 46,66% din 
mediul urban (Fig. 3). În ceea ce priveşte 
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repartiŃia cazurilor pozitive pe sexe, s-a observat 
că 18 probe (60%) au provenit de la femele şi 12 
(40%) de la masculi (Fig. 2). Pozitivitatea pe 
mediu de provenienŃă a fost de 94,11% în mediul 
rural şi de 70% în mediul urban (Tabel 2).  

Titrul de anticorpi s-a situat între 1:32 şi 1:128, 
după cum urmează: în 3 situaŃii (10%) titrul a fost 
1:32, în 16 cazuri (53,33%) a fost de 1:64 şi în 11 
cazuri (36,66%) a fost de 1:128 (Tabel 3, 4).  

Astfel, în cazul pisicilor pozitive din mediul 
rural, un mascul de 2 ani a prezentat titru de 1:32 
(6,25%), 8 cazuri au prezentat titruri de 1:64 
(50%), iar la 7 cazuri s-au înregistrat titruri de 
1:128 (43,75%) (Tabel 3). 

La pisicile din mediul urban, titru de 1:32 s-a 
întâlnit în două situaŃii (14,28%), la pisici în 
vârstă de 1 şi 2 ani. Titru de 1:64 au prezentat 8 
cazuri (57,14%), iar titru de 1:128 4 cazuri 
(28,57%) (Tabel 4). 

În paralel, probele de ser recoltate de la pisici, au 
fost prelucrate şi prin metoda de latexaglutinare, 
folosind chitul Pastorex, produs de Sanofi. Prin 
această metodă serologică, numai 20 (54,05%) 
probe au fost pozitive (50% de la femele, şi 50% 
de la mascului), din care 40% din mediul rural şi 
60% din mediul urban (Fig. 5, 6). Pozitivitatea 
pe mediu de provenienŃă a fost de 60% în mediul 
urban şi 47,03% în mediul rural (Tabel 2). 

 
Tabel 2 

Rezultatele comparative privind diagnosticul infecŃiei cu Toxoplasma gondii, la pisici cu vârstă cuprinsă între 12 
luni şi 9 ani, prin metode coproparazitologice şi serologice 

Comparative results regarding the diagnosis of T. gondii infection in twelve months to nine year old cats, by 
coproparasitological and serological methods 

 
 

Examen serologic Examen 
coproparazitologic 

Nr. 
Probă 

Sex Mediul de 
provenienŃă 

Vârstă 

Immunocomb Latex 
aglutinare 

Willis 

1 F Rural 1an Pozitiv Negativ Negativ 
2 F Urban 1 an Negativ Negativ Negativ 
3 F Rural 1,5 ani Negativ Pozitiv Negativ 
4 F Urban 1,5 ani Negativ Pozitiv Negativ 
5 F Rural 2 ani Pozitiv Negativ Negativ 
6 F Urban 2 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
7 F Rural 2 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
8 F Urban 2 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
9 F Rural 2,5 ani Pozitiv Negativ Negativ 
10 F Urban 2,5 ani Pozitiv Negativ Negativ 
11 F Rural 2,8 ani Pozitiv Negativ Negativ 
12 F Urban 3 ani Pozitiv Negativ Negativ 
13 F Urban 3 ani Pozitiv Negativ Negativ 
14 F Urban 4 ani Negativ Negativ Negativ 
15 F Rural 4 ani Pozitiv Pozitiv Toxascaris 
16 F Urban 4 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
17 F Urban 4 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
18 F Rural 4 ani Pozitiv Negativ Negativ 
19 F Rural 4 ani Pozitiv Negativ Negativ 
20 F Rural 6 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
21 F Urban 8 ani Pozitiv Negativ Negativ 
22 F Urban 9 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
23 M Rural 1 an Pozitiv Negativ Negativ 
24 M Urban 1 an Pozitiv Negativ Negativ 
25 M Rural 1 an Pozitiv Pozitiv Negativ 
26 M Urban 1,5 ani Negativ Negativ Negativ 
27 M Rural 2 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
28 M Rural 2 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
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40%
(12)

60%
(18)

Femele Masculi

46,66%
(14)

53,33%
(16)

Rural Urban

29 M Urban 2,5 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
30 M Rural 3 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
31 M Urban 4 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
32 M Urban 4 ani Negativ Pozitiv Ou de tip strongil 
33 M Urban 4 ani Negativ Pozitiv Negativ 
34 M Urban 5 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
35 M Rural 6 ani Pozitiv Negativ Negativ 
36 M Urban 7 ani Pozitiv Pozitiv Negativ 
37 M Rural 8 ani Pozitiv Negativ Negativ 
Număr probe pozitive în mediul urban 14 12 1 
E (%) în mediul urban 70 60 5 
Număr probe pozitive în mediul rural 16 8 1 
E (%) în mediul rural 94,11 47,05 5,88 
Total probe pozitive 30 20 2 
E (%) 81,08 54,05 5,4 (2,7) 

Legendă: E – extensivitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 1 

Ou de Toxocara cati (X200) (original) 
Toxocara cati egg (X200) 

 

 
Figura 2 

Ou de Ancylostoma tubaeforme (X100) (original) 
Ancylostoma tubaeforme egg (X100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3 
Procentul de seropozitivitate, în funcŃie de sex la 

testul ELISA Immunocomb 
The percentage of positive samples in male and 

female cats at Immunocomb test 
 

Figura 4 
Procentul de seropozitivitate, în funcŃie de 
provenienŃa pisicilor, din totalul probelor 
pozitive, la testul ELISA ImmunoComb 

The percentage of positive samples in urban 
and rural environments, at Immunocomb test 
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Figura 5 
Procentul de seropozitivitate, în funcŃie de sex, 

prin tehnica de latexaglutinare 
The percentage of positive samples in male and 

female cats at latexaglutination test 
 
 

Figura 6 
Procentul de seropozitivitate, în funcŃie de 
provenienŃa pisicilor, din totalul probelor 
pozitive, prin tehnica de latexaglutinare 

The percentage of positive samples in urban 
and rural environments, at latexaglutination 

test 
 
 

Tabel 5 
Titrul de anticorpi la pisicile din mediul rural, seropozitive la testul ELISA Immunocomb 

Antibody titres in positive rural cats by Immunocomb test 
 

Nr. crt. Sex Vărstă (ani) Titru anticorpi 
1 F 1 1:64 
2 F 2 1:128 
3 F 2 1:64 
4 F 2,5  1:128 
5 F 2,8  1:64 
6 F 4  1:64 
7 F 4 1:128 
8 F 4 1:128 
9 F 6 1:64 
10 M 1 1:64 
11 M 1  1:128 
12 M 2 1:128 
13 M 2 1:32 
14 M 3 1:64 
15 M 6 1:64 
16 M 8 1:128 
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Tabel 6 
Titrul de anticorpi la pisicile din mediul urban, seropozitive la testul ELISA Immunocomb 

Antibody titres in positive urban cats by Immunocomb test 
 
Nr. crt. Sex Vărstă (ani) Titru anticorpi 
1 F 2 1:32 
2 F 2 1:64 
3 F 2,5  1:64 
4 F 3  1:64 
5 F 3  1:64 
6 F 4  1:64 
7 F 4 1:64 
8 F 8 1:128 
9 F 9 1:128 
10 M 1 1:32 
11 M 2,5 1:64 
12 M 4 1:64 
13 M 5 1:128 
14 M 7 1:128 

 
 

DiscuŃii 

Toxoplasmoza este o boală care evoluează de 
obicei asimptomatic, situaŃie în care 
diagnosticul se poate stabili prin examen 
serologic prin care se identifică prezenŃa 
anticorpilor anti-Toxoplasma gondii, de tipul 
IgG, IgM sau IgA, dar în medicina veterinară 
diagnosticul serologic urmăreşte detecŃia de 
anticorpi de tipul IgG. Metodele serologice 
utilizate au fost reprezentate de tehnica 
imunoenzimatică ELISA, utilizând chitul 
ImmunoComb, şi reacŃia de latexaglutinarea, 
utilizând chitul Pastorex Toxo.  

Au fost luate în studiu un număr de 50 pisici, 
cu vârstă cuprinsă între 6 săptămâni şi 9 ani. 
La examenul coproparazitologic la nici una 
din probe nu s-au identificat oochisturi. Acest 
fapt este datorat în mare masură perioadei 
scurte de eliminare de oochisturi, 2-
3săptămăni, în viaŃa unei pisici şi raritatea 
reinfecŃiilor, dar acest fapt se datorează şi 
depinde şi de tipul de infecŃie (6). 

Pisicile care se contaminează cu bradizoiŃi de 
T. gondii elimină în mediul exterior oochisturi 
în cantitate mare, cu o perioadă prepatentă de 
3-10 zile şi o perioadă patentă de 15-21 de 
zile, cu maxim între a doua zi şi a patra zi de 
emisie. Numărul de oochisturi eliminate este 
independent de doza infectantă, pentru că un 
singur bradizoit ingerat, determină eliminarea 
mai multor zeci de mii de oochisturi. 

Din contră, în urma contaminării cu tachizoiŃi 
sau cu oochisturi, eliminări de oochisturi se 
înregistrează în 10-30% din cazuri, în general 
mai puŃin profuze şi de durată scurtă, după o 
perioadă prepatentă de peste 13-19zile. 

Perioada scurtă de eliminare de oochisturi 
(aproximativ 2-3 săptămâni) din viaŃa unei 
pisici şi raritatea reinfecŃiilor face ca 
examenul parazitologic al fecalelor să nu fie o 
tehnică fiabilă de depistare a toxoplasmozei la 
feline. 

La examenul serologic s-au identificat reacŃii 
pozitive, în 31 de cazuri la testul 
Immunocomb, iar prin latexaglutinare 21 de 
probe au fost pozitive. Vârsta minimă la care 
s-a înregistrat seropozitivitate a fost de 8 luni.  

S-a observat faptul că în mediul urban, 
procentul de pisici cu titru de 1:128 este mai 
mic (28,57%) de aproximativ două ori, decât 
în mediul rural (43,75%). De asemenea s-au 
înregistrat diferenŃe între cele două metode. 
Astfel, în cazul metodei ELISA 
Immunocomb, cele mai multe probe pozitive 
s-au găsit în mediul rural, şi anume 53,33%, 
în timp ce în mediul urban numai 46,66%. De 
asemenea, s-a observat neconcordanŃă în 18 
situaŃii, după cum urmează: 4 probe au fost 
pozitive numai la latexaglutinare, iar 14 au 
fost pozitive numai la ELISA Immunocomb, 
situaŃie de pozitivitate la ambele teste 
observându-se la 16 probe. 
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DiferenŃele dintre cele două metode, în mediul 
rural, nu au fost foarte mari, la testul ELISA 
ImmunoComb observându-se mai multe probe 
pozitive cu 13,33%. Această diferenŃă ar putea 
să se datoreze unor reacŃii încrucişate între T. 
gondii şi alte isospore, în special H. 
hammondi, existând cercetări experimentale 
care arată existenŃa unei crosimunităŃi între 
cele două coccidii (4).  

În mediul urban, s-au înregistrat raporturi 
diferite, şi anume pozitivitate mai mare la 
latexaglutinare, cu 16,66 procente. În general 
reacŃiile de aglutinare au specificitate mărită, 
iar diferenŃa în sens pozitiv dintre 
latexaglutinare şi ImmunoComb, la pisicile 
din mediul urban, se poate datora unor erori 
de interpretare, datorită faptului că unele 
seruri erau hemolizate. 

Procentul de pisici care au fost pozitive la 
testele serologice denotă faptul că acestea au 
suferit o infecŃie cu Toxoplasma gondii, în 
urma căreia s-a dezvoltat răspuns imun 
protector. S-a observat faptul că odată cu 
înaintarea în vârstă procentul pisicilor 
seropozitive creşte. De remarcat faptul că, sub 
vârsta de un an, a fost înregistrat un singur caz 
pozitiv serologic, dar care a fost negativ la 
examenul coproparazitologic. 

Anticorpii sunt în general detectaŃi după 
înŃărcare (peste 6-10 săptămâni). Masculii, 
mai teritoriali şi mai înclinaŃi la vânătoare 
decât femelele, sunt cei mai expuşi infecŃiei, 
dar prin rezultatele obŃinute de noi nu se 
confirmă această ipoteză. SeroprevalenŃe 
ridicate (peste 55%) se regăsesc printre 
pisicile care evită orice contact cu omul sau 
care trăiesc în zone de transmitere 
toxoplasmică importante. Gradul de 
seropozitivitate (prin ELISA) creşte odată cu 
vârsta: 22% la pisicile sub un an şi 80% la 
cele cu peste 10 ani. Dar, această 
seropozitivitate nu este obligatoriu legată de 
capacitatea pisicii de a evacua oochisturi, 
acest din urmă fenomen fiind urmare a fazei 
intestinale. Rozătoarele nu par să constituie un 
rezervor important pentru pisica domestică 
decât în zonele urbane sau rurale pentru care 
un ciclu parazitar persistă. Datele de 
seroprevalenŃă arată că infecŃia rozătoarelor 
depinde foarte mult de gradul de expunere la 
oochisturi. Expunerea este maximă în 
apropierea construcŃiilor zootehnice care atrag 

rozătoarele şi pisicile (7). În acelaşi timp, 
această expunere nu pare a fi necesară pentru 
menŃinerea unei prevalenŃe crescute. Aceasta 
s-ar explica printr-o transmitere verticală a 
parazitului mai multe generaŃii (8, 9). Această 
ipoteză necesită investigaŃii suplimentare 
pentru a explica importanŃa acestui mod de 
transmitere în toxoplasmoză. 

IncidenŃa toxoplasmozei la pisici trebuie 
demonstrată prin examene care să ofere 
rezultate ce pot fi folosite pentru efectuarea 
unui studiu amănunŃit, ce poate să ducă la 
concluzii revelatoare cu implicaŃii în 
diagnosticul toxoplasmozei la alte specii, dar 
şi pentru aflarea implicării în incidenŃa acestei 
boli la om. Studiul ar fi mai concludent dacă 
şi proprietarii pisicilor găsite pozitive la 
examenele serologice şi coprologice ar fi dorit 
să-şi facă teste serologice pentru detectarea de 
Ig G şi Ig M care apar cu titruri crescute în 
toxoplasmoză în fucŃie de forma evolutivă 
(acută sau cronică).  

Într-un studiu efectuat de Antoniu şi 
Gonciarov (1) s-a pus în evidenŃă incidenŃa 
toxoplasmozei la pisici prin examene 
serologice şi cu datele obŃinute s-a încercat 
depistarea legăturii care există între cazurile 
de pisici depistate pozitiv la examenul 
serologic şi incidenŃa cazurilor de 
toxoplasmoză la om, respectiv corelarea 
datelor serologice pozitive de la pisici şi 
rezultatele serologice pozitive ale deŃinătorilor 
de pisici depistate pozitiv. 

Autoarea studiului a prelevat probe de sânge 
de la pisici care făceau parte din famillii 
umane, în care cel puŃin un membru al 
familiei a fost diagnosticat serologic şi/sau 
clinic ca având toxoplasmoză sau de la 
pisicile care au convieŃuit cu femei care aveau 
de gând să rămână gravide. 

Probele prelevate au fost supuse examenului 
serologic utilizând tehnica imunoenzimatică 
ELISA. 52,63% dintre pisicile examinate 
serologic în direcŃia infecŃiei cu T. gondii au 
fost pozitive. Examenul coproparazitologic a 
fost negativ vizavi de infecŃia cu T. gondii, în 
18 cazuri şi doar într-un singur caz s-au 
decelat oochisturi de tip Isospora, situaŃie în 
care s-a recurs la examenul serologic pentru 
confirmarea bolii. 
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În studiu au intrat şi 15 perechi proprietari-
pisici, iar în 53,33% din cazuri, rezultatele au 
fost pozitive atăt la proprietari căt şi la pisici. 

Concluzii 

Cercetările privind prevalenŃa infecŃiei cu T. 
gondii la pisici, din mediul urban şi rural, 
desfăşurate în perioada februarie-aprilie 2007, 
pe un număr total de 50 pisici, din municipiul 
Cluj-Napoca şi Dolj, cu vârstă cuprinsă între 6 
săptămâni şi 9 ani, au condus la următoarele 
concluzii: 

� la examenul coproparazitologic nu au fost 
identificate oochisturi, valoarea de 
diagnostic a acestei metode fiind scăzută; 

� la categoria tineret, s-au înregistrat reacŃii 
pozitive la examenul serologic privind 
detecŃia de anticorpi anti T. gondii, prin 
metoda ELISA ImmunoComb şi 
latexaglutinare, numai la o probă; 

� la pisicile adulte, prin metoda ELISA 
ImmunoComb, 81,08% dintre probe au 
fost pozitive, din care 60% au provenit de 
la femele şi 40% de la masculi, iar 
53,33% au provenit din mediul rural şi 
46,66% din mediul urban; 

� titru anticorpilor anti T. gondii a fost de 
1:32 în 10% din cazuri, de 1:64 în 53,33% 
din cazuri şi 1:128 în 36,66% din cazuri, 
iar procentul de indivizi cu titru de 1:128, 
a fost mai mare în mediul rural (43,75%) 
comparativ cu mediul urban (28,57%);  

� în cazul reacŃiei de latexaglutinare, numai 
54,05% dintre probe au prezentat reacŃie 
pozitivă, neexistând diferenŃe între cele 
două sexe; 

� s-a observat neconcordanŃă între cele două 
teste serologice, în 18 situaŃii, după cum 
urmează: 4 probe au fost pozitive numai 
la latexaglutinare, iar 14 au fost pozitive 
numai la ELISA Immunocomb, iar 
situaŃie de pozitivitate la ambele teste s-a 
observat la 16 probe;  

� procentul de indivizi seropozitivi la 
infecŃia cu T. gondii creşte odată cu 
înaintarea în vârstă, cazuri pozitive 

îregistrându-se la pisici cu vârstă peste 8 
luni; 

� din totalul de 31 de pisici găsite pozitive 
la testele ImmunoComb şi latexaglutinare, 
nici una nu a manifestat semne clinice; 

� nu se poate demonstra prin examen 
serologic în ce măsură pisicile 
seropozitive sunt gazde definite sau gazde 
intermediare. 

REZUMAT 

Research regarding prevalence of 
Toxoplasma gondii infection in cats 

Toxoplasmosis is a parasitic zoonosis 
caused by Toxoplasma gondii, that affects 
all mammalian species, birds and 
humans, and evoluates seriously in 
juveniles with nervous, respiratory signs, 
chorioretinitis and in females with 
mortality at birth, abortion and congenital 
malformations. T. gondii is an obligate 
intracellular parasite and is not organ or 
tissue specific. Infection with T. gondii is 
considered to be spread in almost one 
third of the human population from the 
planet. Till the present, the only known 
definitive hosts are the felides 
represented by the cat. 

In the work done for this research it has 
been targeted an estimate of the 
prevalence of Toxoplasma gondii 
infection in cats from rural and urban 
environments. In order to fulfill this 
objective there have been collected 
faeces and blood samples, analyzed 
through coproparasitological (Willis) and 
serological (ELISA and agglutination) 
methods. 

In the coproparasitological exams no 
oocysts have been identified, due to a 
low diagnostic value of the method, but 
there has been observed Toxocara cati 
eggs in 2 out of 13 kittens, and eggs of 
Toxascaris leonina and eggs of 
Ancylostoma tubaeforme in some of the 
samples from adult cats. In the case of 
serological exams regarding the 
detection of antibodies anti Toxoplasma 
gondii in the kittens there has been a 
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positive reaction in the method ELISA 
ImmunoComb and latexaglutination only 
in one sample. 

In the adult cats using the method ELISA 
Immunocomb 81,08% of samples have 
tested positive and out of them 60% 
were on females while 40% were 
males. The repartition of the positive 
samples in regards to the urban or rural 
sources shows a greater percent of 
seropositive on rural environments 
(53,33%) compared to the urban 
(46,66%), without any important 
difference between cats of different 
environments (rural and urban). Levels of 
1:32 antibodies anti Toxoplasma gondii 
were found in 10% of the cases of 1:64 
in 53,33% of the cases and 1:128 in 

36,66% cases. In the case of 
latexaglutination reaction only 54,05% 
of the samples presented a positive 
reaction, without any difference between 
the 2 sexes. There has been observed a 
non concordance between the serologic 
tests, in 18 situations as it follows: 4 
samples have been positive only in 
latexaglutination, 14 have tested 
positive only in ELISA Immunocomb. 
The situation of positive results in both 
tests has been observed in 16 samples. 

It could not have been proven through 
serologic exams what percentage of 
the seropositive cats are definitive hosts 
or intermediary hosts. 

Key words: Toxoplasma gondii, cat, 
prevalence. 
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