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Rezumat
Descoperirea fenomelului apoptozei, are multiple implicaŃii în citologie, ontogeneză, dar şi în
patogeneza diferitelor stări morbide. De la microorganisme la vertebratele superioare, apoptoza
constituie axa funcŃionalităŃii normale ale diverselor sisteme, de la cel imunitar la cel nervos, reglând
eliminarea neinflamatoare a celulelor inutile sau nefaste. Această (auto) supraveghere strategică,
programată are suport esenŃial modificările componentelor genomului celular, care pot interveni în
toate stările normale dar şi în cele fiziopatologice, oncogene. InfestaŃiile parazitare oferă un domeniu
vast în care agenŃii etiologici intervin ca factori inhibitori sau stimulatori ai proceselor apoptotice ale
organismelor gazdă. Deoarece universul paraziŃilor se referă la agenŃii patogeni, de la protozoare la
helminŃi şi artropode, articolul de faŃă revizuieşte mecanismele apoptotice induse celulelor gazdă, în
cazul evoluŃiei protozoozelor la om şi animale.
Cuvinte cheie: apoptoză, protozooze, om, animale.

Aspecte generale
multiple implicaŃii în citologie, ontogeneză, dar şi
în patogeneza diferitelor stări
morbide (1,4, 25). De la microorganisme la
vertebratele superioare, apoptoza constituie axa
funcŃionalităŃii normale ale diverselor sisteme, de la
cel imunitar la cel nervos, reglând eliminarea
neinflamatoare a celulelor inutile sau nefaste.
Această (auto) supraveghere strategică, programată
are suport esenŃial modificările componentelor
genomului celular (2,1,6), care pot interveni în toate

După descoperirea fenomelului apoptozei, în
ultimele decenii ale secolului trecut (Kerr şi colab.,
16), cercetăriile ştiinŃifice, în această direcŃie, s-au
aprofundat şi diversificat surprinzător. Conceptul de
apoptoză (gr. apo ═ din, de pe; şi ptosis ═ cădere)
defineşte moartea celulară programată, P.C.D.
(programmaed cell death), care este ireversibilă şi
reglabilă de procese genetice. Descoperirea are

9

stările normale dar şi în cele fiziopatologice,
oncogene (3,7,8,10).
Apoptoza este precedată de o suită de modificări la
nivele molecular, ultrastructural şi tisular. Celular,
se observă condesare nucleară, micşorarea
volumului unitar, succedate de distrugerea
cromatinei nucleare, depleŃia apei, modificări
mitocondriale şi liza ADN-ului genomic. Apar
vacuolizări citoplasmatice şi membranare, cu
formarea de corpi apoptotici (Kerr şi colab., 16;
Baba, 2,3).
Sunt expresive procesele enzimatice ale P.C.D.,
precum: activarea unei endonucleaze şi clivarea
internucleozinică de ADN; formarea unei reŃele de
proteine insolubile, prin activarea de transaminaze
şi proteaze. Modificările membranare constau în
alterarea receptorilor, accentuarea sintezei de
3-galactozidă şi a transcripŃiei genei TRMP-2, cu
activarea colagenazelor şi metalproteazelor
(2,3,17,19).
Declanşarea proceselor biochimice celulare
şi microorganitice sunt precedate de modificări ale
componentelor genetice, de scăderea poliaminelor,
de creşterea Ca++ şi a proteinelor de stres. Scara
semnalării fenomenelor apoptotice cuprinde
microorganisme - virusuri, pro şi eucariote -,
organisme pluricelulare până la mamifere.
Echilibrul, sau dezechilibrul, între apoptoză şi
proliferare celulară are importanŃă deosebită în
oncogeneză. Şi dezvoltarea tumorală apare ca o
rezultantă între apoptoză şi dezvoltarea anarhică,
sub diverşi oncostimuli (3, 8, 17, 27, 29, 35).
Universul vieŃuitoarelor multicelulare – în
mod deosebit de interes medical la om şi mamifere
– este asigurat de optimum valenŃei de proliferare –
distrugere celulară, asupra căreia intervin stimuli
exo- sau endogeni, modulanŃi ai apoptozei. Efectele
acestora au ecou asupra componentelor sistemului
apoptotic sau asupra căilor de transmitere (2, 3, 9,
11, 18, 30).
În domeniul patologiei există entităŃi
morbide în care au loc mecanisme de inhibiŃie a
apoptozei, precum: bolile neoplazice, bolile
autoimune(lupus eritematos sistemic), boli virale
(adenoviroze), bacterioze şi parazitoze.

helminŃi şi artropode, ne vom referi, în continuare,
la mecanismele apoptotice induse celulelor gazdă,
în cazul evoluŃiei protozoozelor la om şi animale.
Complexitatea proceselor patologice diferă de la o
specie de protozoare la alta, dar şi de la un stadiu
evolutiv la altul. Uneori aceeaşi specie, cu localizare
intracelulară, intervine, în anumite circumstanŃe
inhibând, iar altele stimulând apoptoza celulelor
infectate (4, 5, 12, 14, 22).
EvoluŃia
protozoozelor
apoptotice

şi

mecanismelor

Din multitudinea proceselor provocate de
protozoare în fazele de pătrundere şi dezvoltare
endoparazitară un rol important revine acŃiunilor
modulatoare ale apoptozei celulelor infectate.
Acestea - extrem de multiple şi şanjabile în fazele
morbide - depind de localizarea paraziŃilor în
celulele Ńintă: celule ale epiteliului intestinal,
elemente figurate sanguine - leucocite, monocite,
eritrocite, celule parenchimatoase, hepatocite,
neuroni. ş.a.
Pătrunderea intracelulară a protozoarelor se produce
pe căi şi mecanisme variate, uşurate de stimuli ai
apoptozei acestor celule - gazdă; alteori, indicând
factori apoptozo-inhibanŃi. Luder şi col. (22),
urmărind complexitatea proceselor induse de
protozoarele citoparazitare, relevă existenŃa unor
strategii diferite corelate fazelor ontogenice, fie
inhibând, fie stimulând P.C.D.. O direcŃie
importantă se referă la modularea răspunsului
imunitar al organismului gazdă, fie permiŃând
supravieŃuirea elementelor parazitare intracelulară,
fie, alteori, favorizând diseminarea acestora în
întreg organismul. Strategia şi mecanismele
apoptotice induse, în patogeneza protozoozelor, se
desfăşoară la nivele moleculare, subcelulare şi
celulare.
Vom prezenta aspect ale apoptozei
celulelor-gazdă în evoluŃia unor sporozooze şi
flagelatoze la om şi animale.
Sporozoozele digestive şi sistemice au fost
studiate sub aspectul mecanismelor apoptozei. În
înfecŃiile cu Cryptosporidium parvum s-a observat
faŃete variate în modularea apoptozei: se produce o
inhibare a apoptozei celulelor epiteliale parazitate,
care favorizează supravieŃuirea trofozoiŃilor; şi de
asemenea a celulelor epiteliale din canalele biliare,
prin activarea factorului de transcripŃie kappa β
(NF-kappβ).Concomitent însă se induce apoptoza

InfestaŃiile parazitare şi apoptoza
InfestaŃiile parazitare oferă un domeniu vast în care
agenŃii etiologici intervin ca factori inhibitori sau
stimulatori
ai
proceselor
apoptotice
ale
organismelor gazdă. Deoarece universul paraziŃilor
se referă la agenŃii patogeni, de la protozoare la
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loturi de şoareci infectaŃi cu T. cruzi, s-au inoculat
celule apoptotice, după care s-a observat creşterea
nivelului parazitemiei (trypanosomiei), iar la alte
loturi s-a aplicat tratamentul cu inhibitori ai ciclooxigenazei, constatând că aceştia au suprimat
complet parazitemia.
Aceste rezultate sugerează faptul că
apoptoza limfocitelor şi fagocitoza lor de către
macrofage are importanŃă în menŃinerea
tripanosomelor în corpul gazdei, dar şi că inhibitorii
ciclooxigenazei au acŃiune terapeutică în controlul
tripanosomozei (33).
de
neuropatologie
în
Cercetări
tripanosomoză la animale, - în care apar complicaŃii
meningo-encefalice – s-au realizat pe şoareci
infectaŃi cu Trypanosoma brucei. Stiles şi colab.
(28) au relevat inducerea apoptozei celulelor
cerebeloase prin suprareglarea neuroleukinei
(NLK). Această neurotrofină are rol neuroprotector
şi de regenerare neuronală, în timpul agresării
sistemului nervos central.
InvestigaŃiile genetice, de sondaj, pe gene
(n=588) – reprezentând factori pro- şi
antiinflamatori, imunomodulatori, de creştere şi proşi contra apoptozei – au constatat că s-au produs
alterări ale markerilor a 20 de gene. Analize prin
metoda RT-PCR (revers transcriptază), urmărind
doi factori reglatori ai apoptozei: o proteină
antiapoptotică Bcl-x(L) şi B ax cu efect
proapoptotic, au relevat echivalenŃa creşterilor
nivelului expresiv în cerebel, în faza cu nivelul cel
mai ridicat al trypanosomiei, cu T. brucei.
Expresia neuroleukinei a fost dereglată la
nivelul creierului mai ales în catecolaminele
neuronilor parazitari cu amastigoŃi de T. brucei şi în
mică măsură în neuronii neparazitaŃi.
Expresia receptorilor neuroleukinei (NLKR) a fost invers corelată de neuroleukină, în faza de
vârf a trypanosomiei, când trypanosomele au indus
apoptoza celulelor cerebeloase. Neuroleukina ar
putea modula inflamaŃia şi protecŃia neuronală,
antiapoptozei.
În leishmanioză, experimentările realizate
în infecŃii cu Leishmania donovani, privind
inducerea apoptozei monocitelor parazitate, au
relevat că acŃiunea inhibitoare se datoreşte creşterii
nivelului plasmatic al sistemului Fas/FasL. Fas este
un factor inductor al PCD. În celulele parazitate cu
amastigoŃi de L. donovani s-a produs o creştere a
sistemului Fas legat de membrană şi FasL. Acelaşi
fenomen de creştere (Fas/FasL) a fost observat şi la
macrofagele infestate cu L. donovani. Din
prezentarea rezulatelor cercetărilor experimentale şi

epiteliocitelor neinfestate, care limitează extinderea
infecŃiei la nivelul mucoasei intestinale (24, 31, 32).
În
evoluŃia
toxoplazmozei,dintre
sporozoozele sistemice- s-a constatat că în fazele cu
parazitemie, cu diseminarea tachizoiŃilor de
Toxoplasma gondii, aceştia inhibă apoptoza
neutrofilelor prin creşterea nivelului proteinei Mcl1, inhibitoare a apoptozei acestora.Supraexprimarea
subunităŃii α a receptorilor de IL-3, induce factorul
de stimulare GM-CSF (granulocyte-macrofage
colony stimulating factor) şi al G-CSF (granulocytecolony stimulating factor) cu rol în inhibarea
apoptozei neutrofilelor cu effect pozitiv asupra
potentării răspunsului proinflamator (20, 32, 35).
Însă pe parcursul infecŃiei toxoplasmice, la
om şi animale, ceculele NH produc INF γ, cu
formare de NO, nociv şi blocajul factorului nuclear
de transcripŃie, NF-12 β şi limitează extinderea
leziunilor imunopatologice. Liesenfeld şi col. (20)
au constatat că infecŃiile cu T. gondii, per os, la
şoareci provoacă prin gammainterferon apoptoza
limfocitelor T din plăcile Payer, Fas dependentă şi
diseminarea toxoplasmelor.
În cazul theileriozei, hemosporidioză în
care specii de Theileria parazitează limfocite şi
eritrocite, s-au studiat mecanismele la Theileria
parva, la bovine.
După pătrunderea în limfocitele T, trofozoiŃii
activează factorul de transcripŃie NF-kappa bc, care
inhibă apoptoza limfocitelor modificate structural
prin intevenŃia kinazei Ikappa (ikk) în agregate
mari, pe suprafaŃa schizonŃilor, dar care sunt
inactivate în cazul merozoiŃilor. În consecinŃă
limfocitele infectate supravieŃuiesc conservând
theileriile intracelulare (19, 22, 31, 32).
Mastigoforozele (flagelatozele) au constituit
entităŃi la om şi la animale, cărora li s-au descoperit
mecanisme şi strategii de modelare a apoptozei (21,
34). Pentru cercetarea tripanosomozei la om, boala
Chagas, produsă de Trypanosoma cruzi, Freire de
Lima şi colab. (12) au creat un model experimental
la şoareci. Astfel rezultatele obŃinute au dovedit că
în timpul îmbolnăvirii au loc două procese: se
induce apoptoza intensă a limfocitelor T, CD4+, şi
pe de altă parte, se atenuează tulburările miocardice
provocate de trypanosome.
InteracŃiunea apoptozei limfocitare cu
macrofagele infectate cu T. cruzi produce o creştere
a nivelului prostaglandinei şi stimularea factorului
de creştere β (TGF-β) şi a poliaminei. La celulele
apoptotice receptorul vitronectinei a devenit critic şi
a indus eliberarea de prostaglandină E2/TGF- β şi
activarea ornitin-decarboxilazei din macrofage. La
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a observaŃiilor asupra evoluŃiei unor protozooze, se
pot desprinde unele concluzii:
- protozoarele parazite intracelulare la om şi
la animale dezvoltă procese canflictuale patogene
diferite, fie de a induce, fie de a inhiba apoptoza
celulelor-gazdă;
- procesele dezvoltate în stările morbide ale
infecŃiilor sunt situate la nivele molecular, genetic,
subcelular şi celular.
În categoria factorilor inhibitori ai
apoptozei parazitate s-au relevat: intervenŃia
proteinei Bcl-2, indusă de diferite protozoare;
activitatea unei endonucleaze; factori de transcripŃie
NF-kappa β, ce regleză transcripŃia moleculelor
antiapoptozei; citokinele supereglatoare.
Stimulatori ai proceselor PCD: factorul Fas,
activarea unor gene nespecifice-c-fas; c-jun; c-myc,
indusă de infecŃii în anumite faze evolutive.
Cunoaşterea mecanismelor complexe ale
apoptozei se va reflecta şi în sfera terapiilor
antiparazitare, prin găsirea de noi molecule ce
intervin asupra programului apoptotic al celulelorgazdă şi/sau a paraziŃilor cu potenŃarea acŃiunii NO,
a IFN γ sau NF kappa β, sau activând pe alte canale
ale sistemului imunocompetent.

Abstract
Recent advances in the mechanism of
apoptosis and the emergence of protozooses
in humans and animals.
The paper describes present aspects upon the
conflicting situation between pathogenetic
protozooses and their host organisms,
situations in which the apoptotic processes are
induced or inhibited.
Sometimes, in protozooses caused bz
intracellular species, the cellular apoptosis is
inhibited, for example by: activation of an
endonuclease; of the transcription factors NFKAPPA β and others, which control the
antiapoptotic molecular transcription.
In other situations, induction factors of
PCD are involved, such as: Fas factor,
activation of some nonspecific genes, in
different stages of the parasite life cycle.
These mechanisms are
described
in
sporozooses, toxoplasmosis, cryptosporidiosis,
etc., and flagellatosis.
Key words: apoptosis, protozooses, human,
animals.
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REZUMAT
În acest studiu ne-am propus să evaluăm valoarea diagnostică a două chituri comerciale
ELISA comparativ cu MAT, precum şi evaluarea a două metode ELISA (calitativă şi cantitativă), la
ovine infectate natural cu T. gondii. Cercetările au fost efectuate în două etape: (i) 45 de seruri
recoltate de la ovine au fost testate prin MAT (MAT Toxoscreen, Biomérieux, France) şi ELISA
(Toxotest, Idexx, Dr Bommeli Switzerland şi Pourquier Toxo, Pourquier, France); şi (ii) 60 seruri ovine
au fost prelucrate cu chitul ELISA Toxotest (Idexx, Dr Bommeli Switzerland) şi Immunocomb (Biogal
Galed Labs, Israel). S-a înregistrat o corelaŃie moderată între ELISA şi MAT (r=0.581871 - 0.67011) şi
o corelaŃie înaltă între cele două chituri ELISA (r=0.93335). Deoarece specificitatea şi valoarea
predictivă pozitivă a fost mare în cazul celor două chituri comerciale ELISA, acestea pot fi folosite în
scop diagnostic şi limitat pentru studii epidemiologice, sensibilitatea şi valoarea predictivă negativă
fiind scăzută. 83.3% dintre cele 60 de seruri testate cu Toxotest şi Immunocomb au fost pozitive la
ambele teste, nivelul de corelaŃie dintre cele două teste fiind moderat spre bun (r=0,691277).
Cuvinte cheie: ELISA, testul de aglutinare modificat, serodiagnostic, screening, oi, Toxoplasma
gondii
Introducere
Toxoplasma gondii este un parazit protozoar (Filum
Apicomplexa) care este capabil teoretic să se
multiplice în orice celulă a organizmul gazdă (Hoff
şi Carruthers, 2002). InfecŃia cu T. gondii este larg
răspândită şi determină îmbolnăviri grave la om, dar
şi la animale (mamifere, păsări). În cadrul speciei,

subiecŃii imunocompromişi sunt mai receptivi decât
cei normoreactivi (Şuteu şi col., 1996).
La animale, infecŃia toxoplasmică este frecventă la
rumegătoarele mici (ovine şi caprine), fiind
considerată o cauză importantă a problemelor de
reproducŃie la aceste animale, în Ńări ca Marea
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Britanie, Noua Zeelandă, Australia (Blewett şi col.,
1984; Dubey şi Beattie, 1988). La noi în Ńară,
în zona de centru şi nord, prevalenŃa medie a
infecŃiei cu T. gondii la ovine este de 64.3%, la
caprine de 59.4%, iar la avortoni de 50% (8/16)
(Titilincu şi col., 2008; Iovu şi col., 2008).
În Europa mai mult de 63% dintre infecŃiile
umane cu T. gondii sunt datorate consumului de
carne insuficient preparată termic (Cook şi col.,
2000). Scăderea cazurilor de toxoplamoză la om se
poate realiza prin reducerea surselor de infecŃie,
cum ar fi a numărului de animale infectate, care
intră în consumul omului. Acest lucru nu se poate
realiza decât prin mijloace adecvate de control, care
presupun
monitorizarea
evoluŃiei
infecŃiei
toxoplasmice la aceste animale şi aplicarea de
măsuri adecvate. Pentru aceasta sunt necesare
metode cu sensibilitate şi specificitate mare, care să
permită identificarea animalelor infectate. Metodele
serologice răspund acestui deziderat, cunoscut fiind
faptul că după infecŃia primară se dezvoltă un
răspuns imun puternic, cu producŃie de anticorpi
specifici care rămân martori ai infecŃiei pentru toată
viaŃa animalului (Wilson şi col., 1990).
La ora actuală există numeroase teste
serologice de identificare a animalelor infectate cu
T. gondii (Sabin-Fieldman Dye Test, MAT, ELISA,
IFI) (Cozma şi Lefkaditis, 2006), dar numărul
publicaŃiilor ştiinŃifice care abordează performanŃa
acestora (sensibilitate - Se şi specificitate - Sp) la
animale infectate natural sunt reduse. În general
toate testele au o specificitate bună, dar
sensibilitatea este mai redusă în cazul testării
animalelor infectate natural. Pentru a evalua Se şi Sp
unui test, cercetătorul trebuie să dispună de o
metodă de referinŃă standard („golden standard”).
În toxoplasmoză „golden standard” sunt considerate
bioproba pe pisică sau şoarece, şi testul Sabin-

Feldman (Dye test). La ora actuală unii autori
acceptă ca „golden standard” testul de aglutinare
modificat (MAT). Această metodă serologică nu
poate fi aplicată în laboratoarele veterinare pentru
diagnostic de rutină, deoarece rezultatele se obŃin
după un timp îndelungat şi datorită subiectivismului
la citire. Rezultatele obŃinute prin metoda ELISA nu
sunt subiective, iar acestea se obŃin într-un timp mai
scurt. Inconvenientul acestei metode este
reprezentat de necesitatea unui echipament adecvat.
Rezultatele obŃinute prin Immunocomb sunt
subiective, similar metodei MAT, dar rezultatele se
obŃin într-un timp foarte scurt.
Material şi metode
Probe biologice
În anul 2007, au fost recoltate probe de
sânge prin puncŃionarea venei jugulare de la 105
ovine adulte din judeŃele Satu Mare, Alba, BistriŃa
şi Cluj (Tabel 1). După coagulare a fost recoltat
serul, care a fost transferat în tuburi eppendorf.
Serurile au fost păstrate la -20°C până la prelucrare.
Metode utilizate
Serurile au fost testate în direcŃia detecŃiei
anticorpilor anti-T. gondii de tipul IgG, utilizând
următoarele metode serologice: testul de aglutinare
modificat (MAT), ELISA cantitativă şi ELISA
calitativă. Cercetările au fost efectuate în două
etape. În prima etapă au fost testate comparativ, 45
de seruri prin metodele MAT şi ELISA cantitativă
(Tabel 1). În ce-a de-a doua etapă, alte 60 de seruri
au fost testate simultan prin metoda ELISA
cantitativă şi ELISA calitativă (Tabel 1).

Tabel 1
Numărul de seruri testate şi metodele aplicate la cele două seturi de probe
SATU MARE
ALBA
CLUJ
BISTRIłA NĂSĂUD
JudeŃ
45
41
3
16
Nr. seruri recoltate
45
60
Total
MAT
Toxotest
Teste serologice
Toxotest
Immunocomb
aplicate
Pourquier Toxo
105
Total seruri testate
Testul de aglutinare modificat (MAT). S-a folosit
chitul comercial MAT Toxoscreen, Biomérieux,
FranŃa. Au fost testate cele 45 de seruri recoltate de

la ovinele din judeŃul Satu Mare, la diluŃii de 1:40 şi
1:4000, citirea efectuându-se la 6 şi 20 de ore.
ELISA cantitativă. Prin această metodă au
fost testate toate cele 105 seruri, la diluŃii de 1:400,
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utilizând chitul comercial Chekit Toxotest, IdexxBommeli, ElveŃia. Au fost considerate pozitive
probele care au avut valoarea S/P ≥ 30%, iar cele
situate în intervalul 20-30% dubioase. O parte din
seruri (45 – Satu Mare) au fost testate şi cu chitul
Pourquier Toxo, Pourquier, FranŃa, la diluŃii de
1:20, fiind clasate ca pozitive serurile S/P≥50%, iar
cele cu valori de 40-50% dubioase. La prelucrarea
statistică a datelor toate rezultatele echivoce au fost
considerate pozitive.
ELISA calitativă. Prin această metodă au
fost verificate 60 de seruri, recoltate din judeŃele
Cluj, Alba şi BistriŃa Năsăud. Chitul utilizat a fost
Immunocomb, produs de firma Biogal Galed Labs
din Israel.
Prelucrarea statistică a datelor
S-a calculat nivelul de corelaŃie (indicele r a
lui Pearson) între metodele aplicate la aceleaşi
seruri, cu programul Excel. De asemenea, s-a
calculat Se, Sp, valoarea predictivă pozitivă (VPP)
şi valoarea predictivă negativă (VPN) a chiturilor
Toxotest (Idexx, Dr Bommeli Switzerland) şi
Pourquier Toxo (Pourquier, FranŃa) cu programul
WinEpiscope. Metoda „golden standard” în prima
etapă a fost reprezentată de MAT.

Considerând MAT ca şi „golden standard”, metoda
ELISA (Toxotest şi Pouquier Toxo) a prezentat Sp
şi VPP de 100%, la toate cele 4 variante de
comparare cu MAT (diluŃie 1:40 şi 1:4000, citire la
6 şi 20 ore). Sensibiliatea chiturilor ELISA raportat
la MAT a fost inferioară Sp, situându-se între
70.58% şi 79.41%, iar VPN între 52.38% şi 61.11%
(Tabel 3). Aceste rezultate sugerează valoarea
diagnostică superioară a metodei ELISA, care poate
fi aplicată pentru diagnosticul avorturilor, dar
datorită Se şi VPN scăzute aplicarea metodei în
studii de epidemiologie pare a fi limitată.
Comparativ cu rezultatele unui studiu similar, în
cercetările efectuate de noi Sp şi VPP metodei
ELISA au fost net superioare, iar Se şi VPN au fost
comparabile (Klun şi col., 2007).
Trebuie subliniat faptul că MAT nu este o
metodă care prezintă specificitate de specie, ea
putând fi aplicată la toate speciile de animale, iar
antigenul utilizat este reprezentat de tachizoiŃii de T.
gondii. La cele 2 chituri comerciale ELISA
antigenul a fost reprezentat de antigen solubil
obŃinut din tachizoiŃi de T. gondii (Toxotest) şi p30
(Pourquier Toxo). La prima vedere se observă că
determinanŃii antigenici care vor lega anticorpii
specifici sunt mai numeroşi decât în cazul metodei
MAT, prin urmare în condiŃiile comparării metodei
ELISA cu un „golden standard” perfect, şi anume
cu biproba pe pisică, Se şi VPN a acestei metode ar
creşte considerabil. Această supoziŃie este susŃinută
şi de rezultatele lui Mainar-Jaime şi Barberán
(2007) care au aplicat analiza Bayesian, când Sp
metodei ELISA (Toxotest) a fost de 90.5%. De
asemenea, Hill şi col. (2006) realizează un studiu
complex de comparare a metodelor de identificare a
suinelor infectate cu T. gondii (natural şi
experimental), apelând la bioproba pe pisică ca
metodă standard, şi identifică metoda ELISA ca
fiind cea mai sensibilă metodă dintre cele aplicate
(ELISA, MAT şi PCR).
În cadrul celui de-al doilea set de seruri,
testate numai prin metoda ELISA, varianta
„cantitativă” (Toxotest) şi varianta „calitativă”
(Immunocomb), prevalenŃa inefecŃiei cu T. gondii
la ovine a fost de 73.3% la Toxotest şi 86.7% la
Immunocomb, nivelul de corelaŃie între teste fiind
moderat spre bun (Tabel 4). MAT nu este cea mai
bună metodă de referinŃă pentru evaluarea altor teste
serologice, astfel pentru evaluarea testelor
serologice se impune efectuarea de bioteste şi
identificarea
parazitului
prin
PCR.

Rezultate şi discuŃii
În prima etapă a studiului, referitoare la
compararea metodei ELISA cu MAT, metode
utilizate pentru depistarea ovinelor infectate cu T.
gondii, s-au obŃinut valori diferenŃiate în funcŃie de
metoda aplicată (Tabel 2). Astfel, prevalenŃa
infecŃiei toxoplasmice a fost de 42.2-55.5% prin
MAT şi 73.3-75.5% prin ELISA. S-a observat la
MAT, faptul că la diluŃia 1:4000, citire la 6 ore, s-a
înregistrat numărul maxim de seruri pozitive. Acest
aspect poate fi explicat prin fenomenul de
“prozone”, care apare atunci când există un exces de
anticorpi specifici de tipul IgG, care vor ocupa toŃi
epitopii disponibili. Acest eveniment împiedică
legarea încrucişată a anticorpilor cu antigenul, iar
aglutinarea nu mai are loc (Seefeldt şi col., 1989).
La MAT nivelul de corelaŃie între diluŃii
(1:40, 1:4000) şi timpii de citire (6 şi 20 ore) a fost
foarte bun (r= 0.815283 - 0.871165), respectiv
moderat la 20 de ore (r= 0.693803). Nivelul de
corelaŃie dintre cele două chituri ELISA (Toxotest şi
Pourquier Toxo) a fost foarte înalt, indicele r având
o valoare de 0.93335, iar nivelul de corelaŃie între
ELISA şi MAT a fost moderat (r= 0.581871 0.67011).
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Tabel 2
PrevalenŃa anticorpilor (IgG) anti-T. gondii la ovinele adulte din judeŃul Satu Mare prin MAT şi ELISA
MAT
Pourquier
Toxotest
La 6 ore
La 20 ore
Toxo
Dil. 1:40
Dil. 1:4000
Dil. 1:40
Dil. 1:4000
18
20
19
21
11
11
Negative
6 (13.3)
0
7 (15.5)
3 (6.6)
1 (2.2)
0
Dubioase
21 (46.6)
25 (55.5)
19 (42.2)
21 (46.6)
33 (73.3)
34 (75.5)
Pozitive n (%)
45
45
45
45
45
45
Total
Tabel 3
Compararea şi evaluarea metodei ELISA (Se, Sp, VPP, VPN) cu MAT la diferite diluŃii şi timpi de citire
Cut-off
Toxoteste 20%
Pourquier Toxo 40%
MAT la 6 ore
MAT la 20 ore
1:40
1:4000
1:40
1:4000
79.412
75.758
76.471
70.588
Sensibiliate (Se) (%)
79.412
75.758
76.471
70.588
100
100
100
100
Specificitate (Sp) (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
Valoarea predictivă pozitivă (VPP) (%)
100
100
100
100
61.111
57.895
57.895
52.381
Valoarea predictivă negativă (VPN) (%)
61.111
57.895
57.895
52.381
0,652757
0,67011
0,613141
0,60438
Nivel de corelatie (r)
0,619466
0,635934
0,581871
0,573556
Tabel 4
PrevalenŃa anticorpilor (IgG) anti-T. gondii la ovinele adulte din judeŃele Alba, BistriŃa şi Cluj prin metoda
ELISA (Toxotest şi Immunocomb)
Toxotest
Immunocomb
17
8
Negative
44 (73.3)
52 (86.7)
Pozitive n (%)
60
60
Total
Nivel de corelatie (r)
0,691277
Concluzii
Cercetărilr privind diagnosticul serologic al
infecŃiei cu Toxoplasma gondii la ovine, prin
utilizarea metodei ELISA şi MAT, realizate pe un
număr total de 105 seruri, au relevat urmatoarele:
1. corelaŃie moderată între ELISA (Toxotest şi
Pourquier Toxo) şi MAT (r=0.581871 0.67011)<
2. corelaŃie înaltă între chitul ELISA Toxotest
si chitul ELISA Pourquier Toxo
(r=0.93335);

3. corelaŃie moderată spre bună (r=0,691277)
între metoda ELISA “catitativă” (Toxotest)
şi metoda ELISA “calitativă”;
4. specificitatea şi valoarea predictivă pozitivă
a testelor ELISA au fost de 100%, având
valoare diagnostică foarte bună în
toxoplasmoză la ovine;
5. sensibiliatea şi valoare predictivă negativă a
fost moderată (70.58 - 79.41%, respectiv
52.38 - 61.11%);
6. prevalenŃa infecŃiei cu T. gondii la ovinele
adulte s-a situat între 42.2% şi 86.7%.
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SUMMARY
In this study we compare two
commercial ELISA with MAT, and additional a
qualitative
ELISA
(Immunocomb)
with
quantitative ELISA. The study was conducted
in two steps: (i) 45 sera of sheep were tested
by MAT (MAT Toxoscreen, Biomérieux,
France) and ELISA (Toxotest, Idexx, Dr
Bommeli Switzerland and Pourquier Toxo,
Pourquier, France); and (ii) 60 sheep sera were
tested by quantitative ELISA (Toxotest, Idexx,
Dr Bommeli Switzerland) and qualitative ELISA
(Immunocomb, Biogal Galed Labs, Israel). The
results showed a moderate correlation of
ELISA with MAT (r=0.581871 - 0.67011). The

correlation between two ELISA kits was almost
perfect (r=0.93335). However, high specificity
and positive predictive value indicate ELISAs
potential for diagnostic purpose, and lower
sensitivity and negative predictive value limit
their value as a screening tests. On the other
hand, 83.3% of samples were positive in both
qualitative and quantitative ELISA, with a
moderate correlation (r=0,691277).
Key words: ELISA, modified agglutination test,
serodiagnosis, screening, sheep, Toxoplasma
gondii
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Rezultate preliminarii privind seroprevalenŃa infecŃiei
cu Toxoplasma gondii la suine în sistemul intensiv
Preliminary results regarding the seroprevalence of
Toxoplasma gondii infection in pigs from intensive
farming
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REZUMAT
O prevalenŃă ridicată a toxoplasmozei la suinele crescute în sistemul intensiv are implicaŃii în
sănătatea publică, Ńinând cont şi de faptul că suinele sunt considerate una din principalele surse de
contaminare umană. Scopul acestui studiu a fost acela de a evalua seroprevalenŃa infecŃiei cu T.
gondii la suine crescute în sistemul intensiv, într-o fermă din judeŃul Cluj. Au fost prelucrate 94 seruri
de suine în direcŃia depistării anticorpilor (IgG) anti-T.gondii prin metoda imunoenzimatică ELISA,
utilizând două chituri comerciale (Toxoplasmosis Indirect Multi-Species, ID VET Innovative
Diagnostics, FranŃa şi Toxoplasma gondii Microwell ELISA, Safe Path Laboratories, USA).
SeroprevalenŃa infecŃiei cu T. gondii a fost de 39.5% (34/86) relevată prin chitul ID VET şi de 33%
(31/94), prin chitul Safe Path. Nivelul de corelaŃie între cele două teste a fost foarte bun (0,771701).
Datorită seroprevalenŃei infecŃiei toxoplasmice ridicate, depistată la suinele luate în studiu, există un
risc real de contaminare a populaŃiei umane.
Cuvinte cheie: Toxoplasma gondii, suine, seroprevalenŃă, oameni
Introducere
Toxoplasmoza este o boală zoonotică
cosmopolită, cauzată de un protozoar, Toxoplasma
gondii, care este un parazit obligatoriu intracelular,
capabil să infecteze toate animalele cu sânge cald,
incluzând mamifere, păsări şi om (Fayer, 1981).
Parazitul are o distribuŃie largă în lumea întreagă, şi
este în principal transmis gazdelor intermediare prin
alimentele contaminate cu oochisturi, dispersate de
către pisici şi alte feline, gazde definitive, carnea
insuficient preparată termic prin chisturile pe care le
poate conŃine, laptele nepasteurizat ce poate conŃine

tachizoiŃi sau transplacentar (Riemann şi col., 1975;
Sacks şi col., 1982; Dubey, 1996; Jittapalapong şi
col., 2005; Sukhana, 2006). InfecŃia cu T. gondii,
uneori, poate cauza îmbolnăviri cu simptome
severe, în special la oamenii imunodeficitari (Tenter
şi col., 2000). InfecŃia cu coccidii formatoare de
chişti
tisulari,
T.
gondii,
poate
afecta
reproductivitatea scroafelor şi productivitatea
porcilor, ambele jucând un rol important în industria
suinelor.
ImportanŃa
cunoaşterii
situaŃiei
epidemiologice a infecŃiei cu T. gondii la suine
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alimentare (carne) obŃinute de la acestea îl au în
sănătatea publică. Prezentul studiu a avut ca şi
obiectiv punerea în evidenŃă a aspectelor
epidemiologice ale toxoplasmei într-o unitate de
creştere intensivă din judeŃul Cluj.

au fost considerate pozitive probele care au avut
valoarea S/P ≥ 50%, în timp ce serurile cu valori

ale S/P situate între 40-50% au fost considerate
echivoce. Interpretarea rezultatelor pentru
serurile testate prin Safe Path s-a realizat în
funcŃie de densităŃile optice astfel, serurile au
fost considerate pozitive dacă au avut o
absorbanŃă ≥ 0,2.

Material şi metodă
Probe biologice

Modul de interpretare a celor două teste
ELISA a fost diferit. Prin testul ID VET se pot
clasifica rezultatele astfel: intens pozitive, slab
pozitive, dubioase şi negative, în timp ce prin testul
Safe Path rezultatele pot fi pozitive sau negative.
Prelucrare statistică

Au fost prelucrate 94 seruri de suine
(scroafe reformate) crescute în sistem intensiv,
provenind dintr-un complex din judeŃul Cluj.
Probele de sânge au fost recoltate în momentul
sacrificării, care a avut loc într-un abator din judeŃul
Alba.
Metode utilizate

S-a calculat coeficientul de corelaŃie a lui
Pearson, în programul EXCEL.

Toate probele de ser au fost testate în
direcŃia depistării anticorpilor de tipul IgG anti-T.
gondii prin metoda imunoenzimatică ELISA,
utilizând două chituri comerciale Toxoplasmosis
Indirect Multi-Species, produs de ID. VET
Innovative Diagnostics, FranŃa; şi Toxoplasma
gondii Microwell ELISA, produs de Safe Path
Laboratories, USA. Serurile au fost diluate 1:10,
respectiv 1:50. În cazul primului test luat în studiu,

Rezultate şi discuŃii
În urma testărilor efectuate, 39.5% (34/86)
dintre suine au prezentat anticorpi de tipul IgG antiT. gondii prin metoda ELISA ID VET, în timp ce
prin testul SAFE PATH 32.98% (31/94) au fost
pozitive. Rezultate echivoce au fost înregistrate la 6
seruri din 86 (7%)(Tabel 1).

Tabel 1
SeroprevalenŃa anticorpilor (IgG) anti-T. gondii la suine din sistem intensiv la ELISA prin cele două chituri
utilizate ID Vet şi SAFE PATH

Pozitive n(%)
Dubioase n(%)
Negative n(%)
TOTAL

ID VET
34(39.5)
6(7)
46(53.5)
86

Comparând cele două teste s-au obŃinut următoarele
rezultate: 28 seruri au fost pozitive la ambele teste;
2 seruri au fost pozitive numai la SAFE PATH; 6
seruri au fost pozitive numai la ID VET; 44 seruri

SAFE PATH
31(33)
63(67)
94

au fost negative la ambele teste; 6 seruri au fost
dubioase la ID VET şi negative la SAFE PATH.
Nivelul de corelaŃie dintre cele două teste a fost
foarte bun (r=0.771701) (Fig. 1).
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Fig. 1: Diagrama de dispersie a datelor obŃinute la cele două teste (ID VET şi Safe Path). Punctele diagramei
sunt dispuse în cadranele I şi III, existând o relaŃie lineară. Coeficientul Pearson r=0.785
SeroprevalenŃa la suine crescute în sistemul
intensiv obŃinută în acest studiu a fost foarte mare
(33-46.5%). În
sistemul intensiv de creştere
prevalenŃa în Europa şi SUA este de 0.38% (Van
der Giessen şi col., 2007).
În Germania, într-un studiu efectuat pe
2041 probe de ser, recoltate de la scroafe ce
proveneau din 94 ferme, s-a obŃinut o prevalenŃă a
anticorpilor anti-T.gondii de 18.5% prin tehnica
imunoenzimatică ELISA, în timp ce prin testul de
imunoflorescenŃă indirectă (IFAT) s-a obŃinut o
prevalenŃă de 16.6% (Damriyasa şi col., 2004).
În Argentina, s-a efectuat un studiu
asemănător pe un număr de 230 probe de ser
provenite de la scroafe din 83 de ferme, distribuite
în 5 provincii. Toate serurile au fost testate prin
testul de aglutinare modificat (MAT). Anticorpi
anti-T.gondii au fost depistaŃi la un număr de 87 din
cele 230 seruri, rezultând o prevalenŃa de 37.8%. La
scroafelor care au provenit din sistemul de creştere
intensiv, fără acces în mediul exterior, prevalenŃa a
fost de 4% (1/25), în timp ce la categoria de creştere
intensivă, cu acces în mediul exterior, prevalenŃa a
fost de 100% (23/23) (Venturini şi col., 2004).
Creşterea suinelor în padocuri murdare, în contact
cu rozătoare şi pisici, condiŃiile precare de păstrare
şi administrare a furajelor, pot creşte şansele de
infecŃie a acestora (Dubey, 1986). Aceasta
prevalenŃă se explică şi prin vârsta animalelor,
datorită posibilităŃii mai mare de contaminare. Rolul
rozătoarelor în transmiterea toxoplasmozei la suine

a fost demonstrat într-un studiu care urmăreşte
seroprevalenŃa atât la rozătoarele capturate în ferme,
cât şi la suine. Astfel, din cele 79 de rozătoare
capturate, 12 au fost pozitive la PCR. Din cele 406
suine monitorizate, 10.9% au prezentat anticorpi
anti-T.gondii, la începutul studiului, pentru ca după
combatrea rozătoarelor seroprevalenŃa să scadă la
3.3% (Kijlstra şi col., 2008).
Acest studiu vrea să pună în evidenŃă, în
primul rând, seroprevalenŃa infecŃiei cu T. gondii la
suinele abatorizate, provenite din sistemul intensiv,
destinate consumului uman şi implicit existenŃa
riscului contaminării omului prin consumul cărnii
insuficient preparată termic.
În acest context, condiŃiile precare de igienă
şi de întreŃinere a animalelor, împreună cu
ineficienŃa măsurilor de combatere a rozătoarelor la
nivelul întregii ferme de porci, datorate unei situaŃii
economice deficitare, au condus la apariŃia cazurilor
de infestaŃie cu Trichinella, obŃinându-se o
prevalenŃă de 10,1% (18/177) (Blaga şi col., 2008).
SituaŃia întâlnită în complexul din judeŃul
Cluj, îşi găseşte explicaŃia în numeroasele deficienŃe
de ordin tehnic, administrativ şi financiar.
Eradicarea acestui focar (T. gondii şi Trichinella
spiralis), reprezintă o necesitate pentru asigurarea
climatului de bio-securitate a mediului înconjurător.
PrevalenŃa crescută a infecŃiilor parazitare
la suine, crescute în diferite sisteme, este datorată de
contactul acestora cu mediul înconjurător, având
consecinŃe asupra sănătăŃii alimentelor (Van der
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datorează alimentelor contaminate cu T. gondii
(Mead şi col., 1999).
În Europa şi în SUA, carnea de porc este
considerată, în mod general, ca sursă majoră de
transmitere a infecŃiei cu T. gondii la oameni (Van
der Giessen şi col., 2007).

Giessen şi col., 2007). Se estimează că din
procentajul pacienŃilor T. gondii pozitivi în Europa,
30-63% au fost infectaŃi prin consumul de alimente
contaminate (Cook şi col., 2000). Se estimează că
aproximativ 225.000 de noi cazuri sunt raportate
anual în Statele Unite, din care 50% din cazuri se
Concluzii

to evaluate the seroprevalence of Toxoplasma
gondii infection in swine kept in intensive
breeding, from a farm in Cluj county. We have
tested 94 swine sera for detection anti-T.gondii
antibodies (IgG) by ELISA tests using two
commercial kits (Toxoplasmosis Indirect MultiSpecies, produce by ID. VET Innovative
Diagnostics, FranŃa and Toxoplasma gondii
Microwell ELISA, Safe Path Laboratories,
USA). The seroprevalence of T.gondii infection
was 39.5% (34/86) using the ID VET kit and
33% (31/94) using the Safe Path kit. Because
of the high seroprevalence detected in tested
swine there is a real risk of human
contamination.
Keywords: Toxoplasma gondii, swine,
seroprevalence, humans

Cercetările privind seroprevalenŃa infecŃiei
cu Toxoplasmei gondii prin tehnica imunoenzinatică
ELISA, la suine crescute în sistem intensiv (scroafe
reformate), provenite dintr-un complexul din judeŃul
Cluj, au condus la următoarele:
1. SeroprevalenŃa infecŃiei cu T. gondii la
scroafe reformate a fost de 33 - 46.5%;
2. Nivelul de corelaŃie între testul ID VET si
testul Safe Path a fost foarte bun
(r=0.771701).
SUMMARY
A high toxoplasmosis seroprevalence in
domestic swine kept in intensive breeding has
mplication in public health because swine is
considered one of the main sources of human
contamination. The purpose of this study was
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ABSTRACT
Bovine neosporosis is a parasitic disease produced by Neospora caninum, that induces
abortion in cows, and consequently has a negative impact on the herd’s reproductive efficiency. The
main objective of this research was to determine the serological evidence of N. caninum in a cattle
herd from a dairy farm in Mureş county using an ELISA test. This herd has a numerous history of
abortions. During February 2008 one hundred and eighty six (186) serum samples from adult cows
were collected to be tested for anti-Neospora antibodies. The testing was made using a commercial
ELISA kit (HerdCheck Anti-Neospora) by IDEXX Laboratories Inc. 09566-FC826, following the
manufacturer’s instructions. From the 186 samples tested, 103 (56, 2%) came out positive to antiNeospora antibodies.
Keywords: Neospora caninum, seroprevalence, cattle, neosporosis, abortion.
Introduction
Neospora caninum is an apicomplexan
parasite closely related to Toxoplasma gondii. It
was first described in dogs in 1984 by Bjerkas et al.
and later in calves with myeloencephalitis. But it
was first isolated and named in 1988 by Dubey et al.
as Neospora caninum and is a serious cause of
illness in dogs and it can cause abortion in cattle
and occasionally in goats, sheep, deer and llamas.
The parasite was isolated from cattle (Conrad et al.,
1993; Barr et al., 1993), dogs (Dubey et al., 1988;
Hay et al., 1990), sheep, water buffaloes and whitetailed deer. Antibodies to N. caninum were reported
in raccoons, camels, pigs, camels, horses, cats,
foxes and coyotes. The parasite isolated from horses
was named Neospora hughesi (Marsh et al., 1995).

Abortion is the unique clinical sign
observed in adult cows infected with N. caninum
and it can take place from the third month of
pregnancy to just before the term. However,
abortion mostly occurs at 5-6 months of pregnancy
(Moore et al., 1995). Bovines can get infected
transplacentary (which is the major way of
contamination) and by ingestion of food and water
contaminated with oocysts from dog feces. The
economical impact of neosporosis infection in dairy
herds is mainly caused by the abortions that may
occur in infected cattle and will also depend on the
direct costs including labor, technical advice,
diagnosis, rebreeding, possible loss of milk yield
and replacement costs, if the abortive cow is culled
(Thurmond and Hietala, 1997).
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diluted sample were added to the Neospora antigencoated plates and then incubated for 30 minutes at
room temperature. Then the plate was washed 4
times with diluted washing buffer (300 µl each
well) and dried. After that, the conjugate provided
in the kit was added (100 µl) to each well and
incubated for 30 minutes at room temperature and
then 100 µl TMB were added and incubated again
15 minutes at room temperature. At the end, the
reaction was stopped with 100 µl Stop solution.
Plates were read at 620 nm and the test results were
expressed in optical density values which were
analyzed using the equation provided by the
manufacturer to determine which sample was
negative and which one was positive to N. caninumspecific antibodies.
Also a smaller number of the ELISA tested
cows (31) were vaccined using Bovilis NeoGuard
vaccine produced by Intervet. This vaccine is
obtained from killed N. caninum tachyzoites and
has gentamicin and thimerosal as preservatives. We
have administrated 5 ml subcutaneously during the
first trimester, followed by a second 5 ml dose, 3-4
weeks later. It is recommended to revaccinate with
two doses for subsequent pregnancies.

In Europe, bovine neosporosis has been detected in
Belgium (De Meerschman et al., 2000), Czech
Republic (Vaclavek et al., 2003), Denmark (Jensen
et al., 1999), France (Pitel et al., 2000 and 2001),
Germany (Conraths et al., 1996), Hungary (Hornok
et al., 1999 and 2006), Italy (Magnino et al., 1999
and 2000; Fioretti et al., 2000), Poland (Wierzchon
et al., 2006), Portugal (Canada et al, 2002), Spain
(Canada et al., 2004), Sweden (Stenlund et al.,
1997) and United Kingdom (Davison et al., 1999;
Trees et al., 2000). In Romania the first studies
regarding bovine neosporosis were made by Şuteu
O et al. in 2004 and 2005.
In this study we performed a serological
survey to detect specific antibodies against N.
caninum in cattle serum from a herd from Mureş
county.
Materials and method
In February 2008 blood samples were
collected from 183 cows from a herd in Mureş
county. The cows were all pure breed, red Holstein.
All the animals were vaccinated against anthrax and
infectous bovine rhinotracheitis. From each cow a
blood sample was collected on no additives. After
collecting, the samples were left in incubator at 37 °
C for the serum to express. After expressing we
collected the serum and freeze it at - 20° C in
Eppendorf tubes for it can be used later. The serum
samples were tested for antibodies against N.
caninum
by using a commercial ELISA kit
(HerdCheck
Anti-Neospora)
by
IDEXX
Laboratories Inc. 09566-FC826, following the
manufacturer’s instructions.Briefly, the serum
samples were diluted 1:100 and 100 µl from each

Results
The blood samples were collected from a
dairy farm which has in history a large number of
abortive cows. Only in 2007 there were 36 abortions
in 27 cows and 9 heifers. The abortions were easy,
with no complications, the fetuses were eliminated
with their placentas and were autolised. The
spreading of the abortions during the year was very
random (Table 1). During January 2008 there were
6 abortions.

Fig.1. Bovine fetus with possible neosporian etiology
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Table 1. Incidence of bovine abortions during 2007

Total
38
%

Jan
-

Feb
Mar
Apr May June
4
5
7
4
1
10,53 13,15 18,43 10,53 2,63

After abortion or birth, for a successful
pregnancy a cow had to be rebreeded for 4 or 5
times.

July
2
5,26

Aug
6
15,78

Sep
-

Oct
1
2,63

Nov
1
2,63

Dec
7
18,43

The incidence of neosporosis was 56,2%,
103 samples out of 183 being positive.

Table 2. Seroprevalence of N. caninum according to the age of the cattle
Age
(Years)
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
No data
Total

Seronegative
Number
14
19
7
12
9
3
3
1
1
11
80

Seropositive
%
7,8
10,5
3,4
6,5
5,6
1,6
1,6
0,5
0,5
5,8
43,8

Out of these seropositive cows that have aborted 18
were serologicaly tested, 17 were positive at the
ELISA test (94,4%) and only one (5,6%) was
negative.
From 183 cows tested with ELISA test, 31
(16,94%) were vaccinated with Bovilis NeoGuard.
21 of these vaccinated cows (67,7%) were
seropositive and later 4 (19,04%) of them aborted.

Number
16
12
18
13
2
3
3
4
1
33
103

%
8,7
6,5
9,3
7,0
1,0
1,6
1,6
2
0,5
18,0
56,2

27 were cows. In January 2008 a number of 8
abortions took place.
103 cows came out positive after ELISA
testing indicating a prevalence of 56, 2%. This
percentage is very high fact that underlines the
importance of this parasitic disease in Romania and
all over the world.

Conclusions

REZUMAT
Neosporoza bovină este o parazitoză
produsă de protozoarul Neospora caninum
care induce apariŃia avorturilor la bovine, având
un impact negativ asupra
eficacităŃii
reproductive a efectivului. Obiectivul acestei
lucrări a fost identificarea serologică a
prezenŃei N. caninum într-un efectiv de vaci de
lapte din judeŃul Mureş la care s-a raportat de-a
lungul anilor un număr mare de avorturi. În luna
anti-Neospora prin utilizarea unui kit ELISA
comercial (HerdCheck Anti-Neospora) produs
şi distribuit de IDEXX Laboratories Inc.

Neosporosis is a very important disease in
cattle and dogs. In cattle it can cause abortion or
transplacentary infection of the new calfes and in
dogs it can cause neurological symptoms.
The history and tests made on 183 serum
samples gathered during February 2008 led us to the
next results: during 2007 a number of 36 cows
aborted. From these 36 females, 9 were heifers and
februarie 2008 au fost prelevate, de la vacile
adulte, 186 de probe de sânge. Aceste seruri
au fost testate pentru identificarea anticorpilor
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Cuvinte
cheie:
Neospora
caninum,
seroprevalenŃa, bovine, neosporoză, avorturi.

Etapele prin care au fost procesate
probele au fost cele indicate de producător.
Dintre cele 186 de probe de ser testate, un
număr de 103 (56,2%) au fost pozitive la
identificarea anticorpilor anti-Neospora.

References

1. BARR
B.C.,
CONRAD
P.A.,
BRCIUNEYCR R., SVERLOW K.,
ANDERSON MX., REYNOLDS J.,
CHAUVEI A.B., DUBEY J.P., ARDANS.
A.A. ,1993, Congenital Neospora infection
in calves born from cows that had previously
aborted Neospora-infected fetuses: four
cases (1990-1992). J. Am. Vet. Med. Assoc.
202. 113-117.

5. CONRATHS F. J., BAUER C. BECKER
W., 1996, Nachweis von Antikorpern gegen
Neospora caninum bei Kuhen in hessischen
Betrieben
mit
Abortund
Fruchtbarkeitsproblemen. Deutsch. Tierarztl.
Wochenschr. 103:221–224.
6. DAVISON H.C., OTTER A., TREES A.J.,
1999, Significance of Neospora caninum in
British dairry cattle determined by
estimation of seroprevalence in normally
calving cattle and aborting cattle. Int. J.
Parasitol. 29. 1189-1194.

2. CANADA N., MEIRELES C.S., ROCHA
A., SOUSA S., THOMPSON G., DUBEY
J.P., ROMAND S., THULLIEZ P.,
CORXEIA DA COSTA, J.M., 2002, First
Portuguese isolate of Neospora caninum
from an aborted fetus from a dairy herd with
endemic neosporosis. Vet. Parasitol. IKK
11-15.

7. DE MEERSEHMAN K., FOCANT C,
BOREUX
R.,
LECLIPTEUX
T.,
LOSSON. B. 2000, Cattle neosporosis in
Belgium: a case-control study in dairy and
beef cattle. Int. J. Parasitol. 30, 887-890.

3. CANADA N., CARVALHEIRA C. S. J.,
MEIRELES J. M. CORREIA DA
COSTA, ROCHA A 2004, Prevalence of ,
Neospora caninuminfection in dairy cows
and its consequences for reproductive
management. Theriogenology 62:1229–
1235.

8. DUBEY J.P., HAUCL A.L., LINDSAY
D.S., TOPPER M.J., 1988, Neonatal
Neospora caninum infection in dogs:
isolation of the causative agent and
experimental transmission. J. Am. Vet. Med.
Assoc. 193. 1259-1263.

4. CONRAD PA., BARN B.C., SVERLOW
K.W., ANDERSON M., DAFT B. KINDE.
H., DUBEY J.P., MUNSON L. ARDANS
A., 1993, In vitro isolation and
characterization of a Neospora sp. from
aborted bovine foetuses. Parasitology 106,
239-249.

9. FIORETTI D.R., ROSIGNOLI L., RICCI
C. MORCTTI A., PASQUALI P.,
POLIDORL G.A., 2000, Neospora
caninum infection in a clinically healthy
calf: parasitological study and serological
follow-up. J. Vet Mod. B 47.47-53.
10. HAY W. H., L. G. SHELL D. S. L.,
DUBEY J. P. 1990, Diagnosis and treatment
of Neospora caninum infection in a dog. J.
Am. Vet. Med. Assoc. 197:87–89.

29

11. HORNOK S., K. NASLUND I. HAJTOS
J. TANYI L. TEKES I. VARGA A.
UGGLA.,
BJORKMAN
C.,
1999,
Detection of antibodies to Neospora
caninum in bovine postabortion blood
samples from Hungary. Acta Vet. Hung.
46:431– 436.

18. PITEL
P.
H.,
PRONOST
S.,
CHATAGNON G., TAINTURIER D.,
FORTIER G., BALLET J. J., 2001,
Neosporosis in bovine dairy herd from the
west of France: detection of Neospora
caninumDNA
in
aborted
fetuses,
seroepidemiology of N. caninumin cattle and
dogs. Vet. Parasitol. 102:269–277.

12. HORNOK
S.,
R.
EDELHOFER.,
HAJTOS I. 2006, Seroprevalence of
neosporosis in beef and dairy cattle breeds in
Northeast Hungary. Acta Vet. Hung.
54:485–491.

19. STENLUND S., BJO¨RKMAN C.,
HOLMDAHL O. J. M., KINDAHL H.,
UGGLA A. 1997, Characterisation of a
Swedish bovine isolate of Neospora
caninum. Parasitol. Res. 83:214–219.

13. JENSEN A. M., BJORKMAN C.,
KJELDSEN A. M., WEDDERKOPP C.
WILLADSEN A. U., LIND p., 1999,
Associations
of
Neospora
caninum
seropositivity with gestation number and
pregnancy outcome in Danish dairy herds.
Prev. Vet. Med. 40:151–163.

20. SUTEU O., LOSSON B., OLTEAN M.,
COZMA V. 2005, First serological survey
for canine neosporosis in Romania. Bul.
Univ. Stiint. Agric. Med. 62:591–592.
21. SUTEU O., COZMA V. 2004, An
experimental model of neosporosis in mice.
Scientia Parasitologica Vol. 5, Nr 1-2: 8790.

14. MAGNINO S., VIGO M., FABBI M.,
COLOMBO, BANDI C., GENCHI., 1999,
Isolation of a bovine Neospora from a
newborn calf in Italy. Vet. Rec. 144:456.

22. THURMOND M.C., HIETALA S.K.,
1997, Effect of congenially acquired
Neospora caninum infection on risk of
abortion and subsequent abortions in dairy
cattle. Am. J. Vet. Res. 58.1381-1385.

15. MAGNINO S., VIGO P.G., BANDI C.,
BAZZOCCHI C., FABBI M., GENCHI
C., 2000, Small-subunit rDNA sequencing
of
the
Italian
bovine
Neospora
caninumisolate
(NC-PV1
strain).
Parassitologia 42:191–192.

23. TREES A.J., WILLIAMS. D.J.L., 2000,
Neosporosis in the United Kingdom. Int. J.
Parasitol. 30. 891-893.

16. MARSH A. E., BARR B. C., SVERLOW
K., DUBEY J. P., CONRAD P., 1995,
Sequence analysis and comparison of
ribosomal DNA from bovine Neospora to
similar coccidial parasites. J. Parasitol.
81:530–535.

24. VACLAVEK P., KOUDELA B., MODRY
D., SEDLAK K. 2003, Seroprevalence of
Neospora caninum in aborting dairy cattle in
the Czech Republic. Vet. Parasitol. 115:239–
245.
25. WIERZCHON M., KATKIEWICZ M.,
AND MARCINIAK K., 2006, Neosporosis
occurrence in cattle. Med. Weter. 62:1041–
1044

17. PITEL P. H., PRONOST S., LEGENDRE
M.F, CHATAGNON G., TAINTURIER
D., FORTIER G., 2000, Infection des
bovins par Neospora caninum: deux anne´es
d’observations dans l’Ouest de la France. Le
Point Vet.31:53–58.

30

Scientia Parasitologica, 2008,2, 31-35

Epidemiologia criptosporidiozei la viŃei în centrul şi
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Epidemiology of calf cryptosporidiosis in central
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REZUMAT

Criptosporidioza este o protozooză emergentă cu o mare importanŃă pentru sănătatea publică.
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.
În urma examinării microscopice a 425 frotiuri din fecale provenite de la viŃei, colorate
prin metoda Ziehl-Neelsen modificată de Henricksen, s-au observat eliminări de oochisturi de
Cryptosporidium spp. la 121 de viŃei (28,52%), la 97 dintre aceştia (80,16%), criptosporidioza
evoluând ca unic agent patogen parazitar, iar în 24 de cazuri (19,24%) în asociŃia cu infecŃiile
eimeriene.
Cea mai mare frecvenŃă a criptosporidiozei, la viŃei, s-a observat la categoria de vârsta 13 săptămâni, unde s-au înregistrat 63 de cazuri (52,06%). Cele mai mari valori ale incidenŃei
parazitismului cu Cryptosporidium spp., s-au înregistrat la sfărşitul iernii - începutul primăverii,
când au ajuns la valori de 70,21% în aprilie, în vreme ce în restul anului, a fost de 16,80% ±
5,78%.
Pe lângă infestaŃia cu Cryptosporidium spp., au mai fost puse în evidenŃă infestaŃii cu
Eimeria spp., Giardia spp şi Strongyloides papillosus.
Cuvinte cheie: epidemiologie, Cryptosporidium parvum, viŃel, România.

Criptosporidioza este o protozooză emergentă cu o
mare importanŃă pentru sănătatea publică.
Cryptosporidium parvum este un parazit care poate
provoca tulburări intestinale la marea majoritate a
mamiferelor inclusiv la om, viŃel, miel, ied, purcel
şi
mânz.
(Fayer,
1997).
ImplicaŃiile
criptosporidiilor în etiologia unor tulburări
digestive grave la viŃei şi încadrarea bolii în
categoria zoonozelor, face ca, în ultimul timp, să
apară tot mai multe studii în acest domeniu (De
Graaf şi colab., 1999; Cosoroabă, 2005).

Pierderile economice la tineretul bovin, asociate cu
aceasta boală nu sunt reflectate doar în mortalitate,
dar şi în întârzieri în creştere, costul
medicamentelor şi asistenŃa veterinară (Şuteu şi
Cozma, 2004).
Există în prezent suficiente date pe care se bazează
teoria conform căreia Cryptosporidium spp. poate
pătrunde şi persista în lanŃul alimentar (CastroHermida şi colab., 2005). S-a dovedit că acest
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parazit contaminează în mod natural alimentele,
cum ar fi vegetalele verzi, scoicile, crustaceele,
produsele de abator (Castro-Hermida şi colab.,
2005). Detectarea şi izolarea acestui parazit în şi
din hrana omului necesită perfecŃionarea metodelor
(Castro-Hermida şi colab., 2005).
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 filtrările apei de robinet, nu se poate
garanta absenŃa oochisturilor de Cryptosporidium
spp. Apa este un vehicul major pentru transmiterea
criptosporidiozei (Castro-Hermida şi colab., 2005).
Caracterul enzootic al îmbolnăvirilor semnalat
frecvent în episoadele de diaree neonatală la viŃei
sugerează mai mult sau mai puŃin justificat
implicarea unor agenŃi patogeni cu grad înalt de
contagiozitate. Fără a minimaliza rolul indiscutabil
al agenŃilor biotici (virusuri, bacterii, paraziŃi) ca
factori determinanŃi în etiologia sindromului de
diaree neonatală la speciile rumegătoare, atât la
nivel naŃional cât şi pe plan mondial este larg
acceptat faptul că morbiditatea crescută se
datorează expunerii concomitente a unui număr
mare de subiecŃi nou-născuŃi la aceleaşi
imperfecŃiuni de ordin nutriŃional şi zooigienic ce
constituie aşa numiŃii factori de risc (Mircean,
2007).
Prin studiul efectuat, s-a urmărit estimarea
prevalenŃei cu Cryptosporidium parvum la viŃeii cu
vârsta între o zi şi 12 luni, din centrul şi nordvestul României. Pentru realizarea acestui obiectiv,
s-au recoltat probe de fecale care au fost prelucrate
prin metode coproparazitologice
Material şi metodă
Protocol experimental
În perioada ianuarie 2007 - noiembrie 2008 au
fost luaŃi în studiu un număr total de 425 de viŃei,
din 29 de ferme din centrul şi nord-vestul
României. Aceştia au fost împărŃiŃi în 4 categorii
de vârstă:
I - viŃei cu vărsta sub o săptămână,
II - viŃei cu vârsta cuprinsă între 7 şi 21 de zile,
III - viŃei cu vârsta cuprinsă între 3 şi 12 săptămâni
şi
IV - viŃei cu vârsta peste 12 săptămâni.

Examenul coproparazitologic
Probele de fecale au fost recoltate de la nivel rectal,
de la fiecare individ în parte şi au fost identificate.
Până la examinare, probele au fost păstrate 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 colorare Ziehl-Neelsen
modificată de Henricksen, iar examinarea s-a
efectuat la microscopul optic cu obiectivul de
imersie.
Rezultate
Din cei 425 de viŃei cu vârsta cuprinsă
între o zi şi 12 luni, luaŃi în studiu, un număr de
121 de viŃei (28,52%), eliminau oochisturi de
Cryptosporidium spp. La 97 dintre aceştia
(80,16%), criptosporidioza a evoluat ca unic agent
patogen parazitar, iar în 24 de cazuri (19,24%)
criptosporidioza a evoluat în asociŃia cu infecŃiile
eimeriene.
Cryptosporidium spp. (fig. 1) a fost identificat în
23 (79,31%) din cele 29 ferme luate în studiu.

Fig. 1 Oochisturi de Cryptosporidium spp. cu ob.
cu imersie
Eliminări
de
oochisturi
de
Cryptosporidium spp. (fig. 1), s-au înregistrat încă
de la vârsta de 7 zile.
Din totalul cazurilor de criptosporidioză la
viŃei, 2 cazuri (1,65 %) s-au înregistrat la vârsta de
sub o săptămână. Cea mai mare incidenŃă s-a
observat la categoria de vârsta 1-3 săptămâni (fig.
2), unde s-au înregistrat 63 de cazuri (52,06%). La
viŃeii cu vârsta între 3 şi 12 săptămâni s-au
înregistrat 48 de cazuri (39,66%) în vreme ce la
categoria de vârstă de peste 12 săptămâni s-au
înregistrat 8 cazuri pozitive reprezentând 6,61%.
Jager şi colab. (2005), au găsit o incidenŃă
a criptosporidiozei de 5-7 % în prima săptămână de
viaŃă

Fig. 2 IncidenŃa parazitării cu Cryptosporidium
spp. la viŃei în funcŃie de vârstă.
Pentru aprecierea intensivităŃii criptosporidiozei la
viŃeii infectaŃi s-a realizat un sistem de
cuantificare:
 intensivitate scăzută: 1+ < 10 oochisturi de
Cryptosporidium/100
de
câmpuri
examinate
 intensivitate medie: 2+ 10-100 oochisturi
de Cryptosporidium/100 de câmpuri
examinate
 intensivitate mare: 3+ > 100 de oochisturi
Cryptosporidium/100
de
câmpuri
examinate.
La categoria de vârstă 1-3 săptămâni, 53,84% din
cazuri au fost cu intensivitate medie şi 38,46% din
cazuri, au fost cu intensivitate crescută (peste 100
oochisturi/100 de câmpuri examinate) în vreme ce
la categoria de vârstă 3-12 săptămâni, 25% din
cazuri erau cu intensivitate medie şi 12,5% din
cazuri erau cu intensivitate crescută (fig. 3).
La categoriile de vârstă sub o săptămână şi peste
12 săptămâni, la toate cazurile pozitive s-a
observat o intensivitate scăzută, de sub 10
oochisturi / 100 de câmpuri.

scăzut în septembrie la 12,5%, iar în octombrie la
7,31%, pentru ca la sfârşitul toamnei să revină la
22,85%.
La
începutul
iernii,
incidenŃa
criptosporidiozei a fost de 18,09%. Cele mai mari
valori
ale
incidenŃei
parazitismului
cu
Cryptosporidium spp., s-au înregistrat la sfărşitul
iernii, începutul primăverii, când au ajuns la valori
de 33,33% în februarie şi chiar 70,21% în aprilie,
după care au continuat să scadă, ajungând la
41,17% în mai (fig. 4).
Akam (2004), a găsit o incidenŃă a parazitării cu
Cryptosporidium spp., în funcŃie de anotimp
asemănătoare cu cea semnalată de noi cu maxime
la sfârşitul iernii şi primăvara şi diminuării
semnificative toamna.

Fig. 4 Dinamica sezonieră în infecŃia cu
Cryptosporidium spp., la viŃei
În ceea ce priveşte asocierea criptosporidiozei cu
alte parazitoze întâlnite la viŃei cu vârsta până la 1
an, relevată prin meotde coproparazitologice, au
fost identificate 4 parazitoze (fig. 5). Astfel, s-au
diagnosticat infecŃii cu Eimeria spp. la 54 de viŃei
(19,01%), Giardia spp. la un singur viŃel (0,35%)
şi infestaŃii cu Strongyloides papillosus la un
număr de 6 viŃei (2,11%)

Intensivitatea parazitării cu Cryptosporidium spp . în
funcŃie de vârstă
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Fig. 3 Intensivitatea parazitării cu Cryptosporidium
spp. în funcŃie de vârstă
EvoluŃia incidenŃei criptosporidiozei la viŃei în
centrul şi nord-vestul României, în funcŃie de
anotimp a relevat o prevalenŃă constantă de 20% pe
tot parcursul verii (fig. 4). Toamna, incidenŃa a

Fig. 5 IncidenŃa parazitozelor la viŃei până la 12
luni
În 20 din cele 29 de ferme luate în studiu, a evoluat
eimerioza, cu o intensivitate minimă de 200 OPG
şi maximă de 3500 OPG. Astfel, din 425 de viŃei,

 Cele mai mari valori ale incidenŃei
parazitismului cu Cryptosporidium spp., s-au
înregistrat la sfărşitul iernii - începutul
primăverii, când au ajuns la 70,21%;

80 (19,01%) au eliminat oochisturi de Eimeria spp.
În 53 de cazuri (66,25%), Eimeria spp. a evoluat ca
unic agent patogen, în 24 cazuri (5,63%) s-a
observat în asociaŃie cu Cryptosporidium spp., iar
în 3 cazuri (0,70%), în asociaŃie cu Strongyloides
papillosus.

 Pe lângă infecŃia cu Cryptosporidium spp., au
mai fost puse în evidenŃă infecŃii cu Eimeria
spp. la 54 de viŃei (19,01%), Giardia spp. la un
singur viŃel (0,35%)
şi Strongyloides
papillosus la un număr de 6 viŃei (2,11%).

Toate probele pozitive s-au înregistrat la categoria
de vârstă 3 săptămâni -12 luni.
În 5 ferme din 29, au fost identificate ouă de
Strongyloides papillosus. Toate probele pozitive,
au provenit de la viŃei cu vârsta cuprinsă între 6 şi
8 săptămăni. Intensivitatea parazitării a fost în
general scăzută, cu o minimă de 300 OPG şi o
maximă de 1000 OPG.
Jager şi colab. (2005), au găsit o incidenŃă a
parazitării cu Strongyloides papillosus de 15%.
Asemănător rezultatelor obŃinute de noi, incidenŃa
maximă găsită de acesta s-a înregistrat la categoria
de vârstă 6-7 săptămâni.

 Din totalul celor 29 de ferme luate în studiu, în
23 de ferme (79,31%) a fost identificat
Cryptosporidium spp., Eimeria spp, a fost
relevată în 20 de ferme (68,96), iar
Strongyloides spp., în 5 ferme (17,24%).
SUMMARY
Epidemiology of calf cryptosporidiosis in
central and north-west Romania

Cryptosporidiosis is a protozoosis, with a
high importance for public health.
Implications of this parasite in the etiology
of the neonatal diarrhea syndrome and the
zoonotic character of this disease promote
a lot of studies in this domain.

Concluzii
Cercetările privind studiul epidemiologic în
criptosporidioză la viŃei, derulate în perioada
ianuarie 2007 - noiembrie 2008, pe un număr total
de 425 de viŃei, din 29 de ferme din centrul şi nordvestul României, au condus la următoarele:

From all 425 calves, the Ziehl-Neelsen
modified by Henricksen stained, revealed
the elimination of Cryptosporidium spp.
oocysts in 121 calves (28,52%), in 97 from
these, as unique pathogen and in 24
(19,24%) in association with Eimeria spp.
The highest incidence of criptosporidiosis,
was found at calves between 1 and 3
weeks old, with 63 cases (52,06%). Also,
the highest values of incidence of
Cryptosporidium spp. were found, during
the end of winter and beginning of spring,
when the values reached 70,21% in april.
All the rest of the year the values were
16,80% ± 5,78%.

 la examenul microscopic al frotiurilor colorate
prin metoda Ziehl-Neelsen modificată de
Henricksen, eliminări de oochisturi de C.
parvum s-a observat la 121 de viŃei (28,52%),
la 97 dintre aceştia (80,16%), criptosporidioza
evoluând ca unic agent patogen parazitar, iar în
24 de cazuri (19,24%) în asociŃie cu infecŃiile
eimeriene;
 Cea mai mare incidenŃă a criptospordidiozei, la
viŃei, s-a observat la categoria de vârsta 1-3
săptămâni, unde s-au înregistrat 63 de cazuri
(52,06%). La viŃeii cu vârsta între 3 şi 12
săptămâni s-au înregistrat 48 de cazuri
(39,66%) în vreme ce valori scăzute s-au
întâlnit la categoria de vârstă de peste 12
săptămâni (6,61%) şi sub o săptămână
(1,66%).

Beside
the
infestation
with
Cryptosporidium spp., we found also
infestation
with
Eimeria
spp.,
Strongyloides pappilosus and Giardia spp.

 Intensivitatea medie şi crescută a parazitării cu
Cryptosporidium spp., s-a înregistrat la
categoria de vârstă 1-3 săptămâni, în vreme ce
la categoriile de vârstă sub o săptămână şi
peste 12 săptămâni, la toate cazurile pozitive sa observat o intensivitate scăzută, de sub 10
oochisturi / 100 de câmpuri

Key words: epidemiology, Cryptosporidium
parvum,
calf,
Romania.
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3-5 Mănăştur street, 3400, Cluj-Napoca, Romania,
Email:dianaonac@ yahoo.com

REZUMAT

Echinococoza chistică este o boală endemică în multe regiuni ale globului. Chiar dacă
majoritatea animalelor domestice sunt receptive la această boală, rolul major în transmiterea
şi întreŃinerea parazitozei în efectivele de animale o au ovinele. Scopul lucrării constă în
efectuarea testului de transformare blastică la ovine cu echinococoză chistică experimentală.
Pentru evaluarea răspunsului imun celular, la ovine cu echinococoză chistică, experimentările
au fost făcute pe 30 de ovine de 12 luni, care au fost infestate cu oncosfere de Echinococcus
granulosus. În zilele 0, 30 şi 60 ale experimentului s-a recoltat sânge pentru a determina
indicele de stimulare. A fost folosiŃi un mitogen specific (fitohemaglutinina), antigen de
membrană prolugeră şi de protoscolecşi. Indicii de stimulare maximi au fost obŃinuŃi în cadrul
determinării din ziua 60 a experimentului, la lotul chimioprevenit cu praziquantel şi la varianta
de lucru cu antigen de protoscolecşi. Datele obŃinute dovedesc faptul că răspunsul limfocitelor
este modulat în funcŃie de momentul agresiunii parazitare şi stimularea blastică a acestora se
menŃine la un nivel crescut chiar şi până la 60 de zile post-infestant.
Cuvinte cheie: echinococoză chistică, ovine, transformare blastică, indice de stimulare.
Introducere
InfestaŃia hidatică este endemică în mai multe zone
ale lumii. Controlul parazitozei în aceste regiuni se
bazează pe educaŃia sanitară-veterinară a populaŃiei,
în scopul prevenirii administrării organizării

organelor parazitate în hrana câinilor şi a tratării
acestora din urmă, la intervale regulate. Chiar dacă
majoritatea animalelor domestice sunt receptive la
boală, rolul major în transmiterea bolii sunt ovinele
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şi, de aceea, cercetările imunologice au fost realizate

mai

ales

la

această

specie

(9).

Pentru a realiza un test serologic pentru depistarea
echinococozei chistice, trebuie luată în considerare
interacŃiunea parazit-gazdă care se realizează în
timpul bolii. IniŃial, răspunsul imun al gazdei
intermediare la acŃiunea parazitului va fi direcŃionat
asupra oncosferelor. Mai târziu, răspunsul imun va fi
modulat către componentele antigenice ale
chisturilor imature şi la final asupra componentelor
fertile ale metacestodelor şi protoscolecşilor (3).

Momentul “0” al protocolul experimental a
fost considerat ziua în care s-a efectuat identificarea
animalelor în funcŃie de numărul matricol şi lotizarea
acestora. În ziua 1 a experimentului s-a realizat
infestarea animalelor cu oncosfere, obŃinerea
sângelui integral recoltat pe anticoagulant şi
efectuarea determinărilor imunologice. Sângele a
fost recoltat individual, în tuburi heparinizate.
Infestarea s-a realizat cu oncosfere, fiind
administrate 500 oncosfere/animal. Oncosferele au
fost
obŃinute
prin
efectuarea
metodelor
coproparazitologice Willis şi metoda sedimentării la
probe de fecale provenite de la câini ciobăneşti din
jurul stânelor de oi. Probele de fecale pozitive au fost
concentrate. În urma obŃinerii concentratului de
oncosfere s-a trecut la numărarea acestora /ml
soluŃie. S-au numarat picăturile/ml soluŃie. O
picatură a fost etalată pe o lamă de sticlă şi a fost
identificat numărul total de oncosfere/picătură.
Numarul de oncosfere/ml soluŃie s-a obŃinut
înmulŃind oncosferele dintr-o picătură cu numărul de
picături per ml soluŃie. Timp de 10 zile consecutiv a
fost realizată chimioprevenŃia animalelor din loturile
3, 4 şi 5. Din ziua 14 până în ziua 24 s-a făcut pauză
terapeutică. Protocolul chimiopreventiv a fost repetat
de 3 ori. Probele de sânge pentru determinările
imunologice au fost recoltate în zilele 0, 30 şi 60 de
zile ale experimentului.

În echinococoză, reacŃia granulomatoasă de
tip
imun,
care
include
infiltrarea
cu
polimorfonucleare şi fibroza perichistică sunt
primele leziuni apărute. Ali-Khan (1978), pe baza
unor experimente făcute pe şoareci de laborator, a
demonstrat faptul că răspunsul imun celular
determină creşterea în volum a limfonodulilor, iar
transformarea blastică creşte mai ales în stadiile
iniŃiale ale infecŃiei experimentale cu protoscolecşi
de Echinococcus granulosus (7). Totuşi, răspunsul
celular scade în intensitate între 3 şi 8 săptămâni
post-infestant (8).
Diagnosticul de acurateŃe pentru gazda
definitivă, joacă totuşi un rol foarte important în
studiile de epidemiologie şi pentru supravegherea şi
controlul echinococozei chistice la gazdele
intermediare(10).
Datorită faptului că răspunsul imun mediat
celular în echinococoza chistică este aşa puŃin
studiat, am recurs în studiul de faŃă la efectuarea
testului de transformare blastică, în cazul ovinelor
infestate experimental cu oncosfere de Echinococcus
granulosus.

Răspunsul proliferativ al limfocitelor se
poate evalua prin testul de transformare blastică, ca
probă a măsurii reactivităŃii celulare. Acest test a fost
conceput pentru a pune în evidenŃă capacitatea de
reacŃie a limfocitelor izolate sau a leucocitelor din
sângele integral, faŃă de diferite antigene bacteriene
sau virale.

Material şi metodă
Protocolul experimental s-a realizat pe 30 de
miei în vârsta de 12 luni, făcându-se în primul rând,
lotizarea animalelor, acestea fiind împărŃite în 5
loturi a câte 6 miei: 2 loturi martor, un martor
negativ (animale neinfestate şi nechimioprevenite)şi
un lot martor pozitiv (animale infestate şi
nechimioprevenite). Celelalte trei loturi au fost
constituite din animale infestate şi chimioprevenite
astfel: lotul 3 – lot chimioprevenit cu albendazol,
lotul 4 – lot chimioprevenit cu mebendazol şi lotul 5
– lot chimioprevenit cu praziquantel. In cazul
loturilor chimioprevenite, dozele au fost de 10
mg/kgc/animal, albendazol la lotul 3, la lotul 4
mebendazol în doză de 8,5 mg/kgc/animal, iar la
lotul 5 praziquantel în doză de 2,5 mg/kgc/animal.
Administrarea a fost efectuată individual, per os.

Testul a fost efectuat folosind probe de
sânge integral. Pentru efectuarea acestuia, s-au
recoltat 0,8 ml sânge pe heparină (maximum 50
UI/ml în diluŃia finală). Sângele a fost omogenizat cu
2,56 ml mediu RPMI 1640 ( cu adaus de 5% ser fetal
de viŃel -SFV, antibiotice -1000 UI penicilină şi 1000
µg streptomicină/ml, tamponat cu o soluŃie de
bicarbonat de sodiu 5% la pH 7,2-7,4). După
realizarea amestecului sânge + mediu, acesta s-a
repartizat în plăci cu 96 godeuri cu profil în U plat,
câte 200 µl în fiecare godeu. Cantitatea de amestec
este suficientă pentru 8 variante experimentale în
duplicat. Ca mitogen clasic s-a folosit PHA M
(Difco, SUA), în cantitate de 1 µl/ godeu.
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Asemănător cu variantele tratate cu PHA, s-au
efectuat variante tratate cu diferite concentraŃii ale
unor antigene. SolvenŃii utilizaŃi trebuie să fie
miscibili cu apa (de ex. alcool etilic, etc.) reacŃiile de
blastizare având loc într-un mediu de cultură apos.
Astfel, celelalte antigene şi cantităŃile utilizate au
fost următoarele:
-antigen
de
protoscolecşi-1,5
microlitri/godeu;
-antigen de membrană proligeră-1,5
microlitri/godeu;
-martorul a fost reprezentat de amestecul de
sânge cu mediu şi fără adaos de alŃi mitogeni;

fiecărui individ din fiecare lot s-au folosit câte patru
variante de lucru: o variantă martor, nestimulată, o
variantă stimulată cu fitohemaglutinină şi două
variante la care s-au adăugat în plus faŃă de varianta
martor două tipuri de antigen şi anume antigen de
protoscolecşi şi antigen de membrană proligeră.
Fiecare lot s-a urmărit pe parcursul celor trei
determinări (ziua 0, 30 şi 60) şi în cazul fiecărei
variante de lucru.
Rezultate şi discuŃii
Analizănd valorile obŃinute în cadrul celor trei
determinări se poate observa faptul că în cazul
variantei de lucru fără adaos de mitogeni sau alte
antigene, indicii de stimulare la toate cele trei
determinări au fost superiori în cazul lotului
chimioprevenit cu mebendazol. La lotul martor
negativ se observă o blastogeneză inferioară la
determinarea din ziua 30 faŃă de cea din ziua 0
(35,98±10,76% faŃă de 24,80±9,47%), iar la
determinarea din ziua 60 indicele de stimulare are
valoare negativă (-96,96%). La lotul martor pozitiv,
indicele de stimulare se menŃine aproximativ
constant la recoltarea din ziua 0 şi la cea din ziua 30
(32,72±4,72%, respectiv 32,11±4,13%), pentru ca la
ultima recoltare, valoarea indicelui de stimulare să
aibă valoare negativă (-4,71±14,78%). La lotul
chimioprevenit cu albendazol se observă la
determinarea 0 un indice de stimulare foarte scăzut
comparativ cu celelalte loturi (15,24%), pentru ca la
determinarea din ziua 30, blastogeneza să fie
superioară, atingând valoarea de 31,17%. La lotul 5,
chimioprevenit cu praziquantel, valoarea medie a IS
indică o slabă stimulare la a doua şi a treia recoltare,
respectiv 20,12% şi 4,80% faŃă de recoltarea din ziua
0 care a avut o valoare de 31,71%.

Plăcile au fost închise cu capac,
introducându-se într-un incubator în care s-a realizat
atmosfera de CO2 5%. Incubatorul s-a închis iar
capacul s-a etanşat cu ajutorul unei folii de parafilm.
Timpul de incubare la 37ºC a fost de 48
ore.Estimarea gradului de blastizare spontane sau
mitogen induse s-a realizat în baza principiului că
dezvoltarea celulară se realizează prin consumul
glucozei existente în mediu, de aceea la finele
perioadei de incubare, determinarea glucozei
reziduale poate permite calculul unor indici de
stimulare. Dozarea consumului de glucoză se poate
realiza prin numeroase metode. Metoda cu ortotoluidină este o metodă uşor de aplicat, de aceea îşi
găseşte o largă utilizare în laboratorul clinic. Prin
încălzirea în mediu acid, glucoza formează cu ortotoluidina un complex de culoare verde cu intensităŃi
diferite care se fotometrează la 610 nm.
După incubare, conŃinutul celor două
godeuri existente pentru fiecare variantă s-a trecut în
acelaşi godeu dintr-o placă nouă, pentru realizarea
probei medii. După amestecare, la 0,5 ml reactiv otoluidină s-au adaugat 12,5 µl supernatant cultural
mediu. Amestecul s-a Ńinut 8 minute pe o baie de apă
la 100ºC, apoi s-a răcit brusc pentru stoparea reacŃiei
şi s-a spectrofotometrat la 610 nm, la
spectrofotometrul Sumal PE 2, în placa de 96 de
godeuri (d = 0,5 cm). Pentru fiecare serie de probe o
probă standard de glucoză (100 mg/dl) şi o probă din
mediul iniŃial. În funcŃie de valorile glucozei, indicii
de stimulare s-au calculat după relaŃiile:

În cazul variantei de lucru cu fitohemaglutinină, se
observă la majoritatea loturilor de animale faptul că
blastogeneza este inhibată de acest mitogen, mai
puŃin în cazul lotului chimioprevenit cu albendazol.
La acest lot se observă că la recoltarea din ziua 0
indicele de stimulare are valoarea de 27,64%,
urmănd ca la ziua 30 acesta să aibă o valoare
superioară de 30,18%. În ziua 60 valoarea IS este
apropiată cu cea de la celelalte loturi, fiind de 1,32%.
Şi la lotul martor negativ se observă o uşoară
creştere a IS la determinarea II faŃă de prima
(25,41% comparativ cu 24,8%), pentru ca în ziua 60,
valoarea acestuia să scadă la -7,65%. În cadrul
celorlalte loturi de animale, fitohemaglutinina pare a

ISprobă (%) = Conc.Gl.mediu-Conc.Gl.M I
Conc. glucozei mediu x 100

În cazul testului de transformare blastică, pentru
evaluarea capacităŃii sistemului imun s-a folosit un
mitogen specific – fitohemaglutinina. În cazul
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inhiba blastizarea astfel: la lotul chimioprevenit cu
mebendazol, IS scade la a 2-a recoltare de la 31,10%
la 28,66%, pentru ca la cea de-a treia recoltare să fie
negativ (-8,24%); la lotul tratat cu praziquantel,
valoarea IS este de 26,22% la recoltarea din ziua 30
şi de 3,92% în ziua 60 a experimentului.

La varianta de lucru cu extract de membrană
proligeră se observă că la toate loturile, mai puŃin la
lotul chimioprevenit cu mebendazol, există o
blastogeneză superioară la recoltarea a doua faŃă de
prima, astfel: la lotul martor negativ creştrea IS este
cu 8,74% mai mare la determinarea din ziua 30,
pentru ca la ultima determinare să aibă un IS negativ
(-8,29%). la lotul martor pozitiv, IS în ziua 0 a avut
valoarea de 18,29%, pentru ca în ziua 30 să crească
la 31,30%, iar în ziua 60 să aibă ca şi lotul martor
negativ o valoare megativă (-1,08%). La lotul tratat
cu albendazol se observă că are loc de asemenea o
blastogeneză superioară în ziua 30 (32,01%)
comparativ cu ziua 0 (4,47%), pentru ca în ziua 60 să
scadă până la o valoare negativă de -8,53%. La lotul
tratat cu mebendazol, IS se menŃin cu valori pozitive
şi la ultima determinare, dar au valori maxime la
determinarea din ziua 0 (19,51%), pentru ca la
următoarele determinări să scadă la 17,48% la a doua
determinare, respectiv 7,55% la cea de-a treia
determinare. La lotul 5 - lot chimioprevenit cu
praziquantel, IS se meŃin de asemenea la valori
pozitive, der după ce la a doua recoltare se observă o
stimulare a blastogenezei, la cea de-a treia recoltare
se observă o scădere a acesteia cu aproximativ 12
procente
(de
la
22,15%
la
10,88%)

Surprinzătoare este acŃiunea pe care o are
adaosul de extract de protoscolecşi asupra variaŃiei
indicilor de stimulare la loturile chimioprevenite cu
mebendazol şi praziquantel. Se pare că extractul de
protoscolecşi stimulează blastogeneza superior faŃă
de mitogenul clasic, fitohemaglutinina. La lotul
martor negativ se observă stimularea blastogenezei
la a doua recoltare (22,15%), pentru ca apoi să scadă
la ultima recoltare la 16,96%. La lotul martor pozitiv
se observă o scădere mai puŃin importantă de la
26,83% la prima determinare, la 22,45% la cea de-a
treia determinare. Şi la lotul chimioprevenit cu
albendazol se observă scăderea IS până la 15,74% la
determinarea din ziua 60. La loturile chimioprevenite
cu mebendazol şi praziquantel se observă o
blastogeneză superioară la ultimele determinări,
astfel: la lotul 4 – mebendazol – 30,39% faŃă de
29,88% la prima determinare, iar la lotul 5 –
praziquantel – 35,88% faŃă de 24,80% la prima
determinare.
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Fig. 1 VariaŃia IS în funcŃie de varianta de lucru, la cele 3 determinări efectuate
Răspunsul imun poate fi asociat cu
localizarea, integritatea şi viabilitatea chisturilor
hidatice. Chisturile cu localizare la nivelul ficatului
determină un răspuns imun mult mai frecvent decât
chisturile hidatice cu localizare la nivel pulmonar.

agresiunile virale sau bacteriene, cu unele
particularităŃi dependente de natura parazitului.
În situaŃia în care paraziŃii nu mai pot fi
eliminaŃi, macrofagele şi limfocitele T eliberează
factori fibrogenici locali, care stimulează formarea
de granuloame şi izolarea parazitului. Limfocitele T
sunt de asemenea responsabile de secreŃia şi
mobilizarea eozinofilelor (5,6).

Este dificil a delimita strict fenomenele
imune mediate celular de cele de tip umoral, sau
chiar de mecanismele generale antiparazitare, pentru
cã în cele mai multe situaŃii este vorba de cooperarea
factorilor din aceste reŃele de apărare ale gazdelor. În
general imunitatea mediată celular (IMC) se
desfãşoarã dupã aceleaşi scheme şi procese ca şi în

Eozinofilele acŃionează în cooperare cu
anticorpii, cu efecte parazitotoxice, alteori are loc
fenomenul de eozinodegranulare, cu eliberarea de
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enzime care, influenŃând permeabilitatea vasculară,
determină procese inflamatorii, În cazul paraziŃilor
intestinali, limfocitele T eliberează şi factori
nespecifici care acŃionează asupra
epiteliului
intestinal, stimulînd secreŃia şi mişcările peristaltice,
mişcări care vor contribui la expulzarea paraziŃilor .

la determinarea din ziua 30 în cazul lotului
chimioprevenit cu albendazol la varianta de lucru cu
antigen de membrană proligeră s-a obŃinut valoarea
maximă a indicelui de stimulare (32,01±2,70);
în cazul determinării din ziua 60 a experimentului,
media valorii maxime a indicilor de stimulare a fost
observată la lotul chimioprevenit cu praziquantel, la
folosirea variantei cu antigen de protoscolecşi
(35,88±18,53);

CunoştinŃele de imunologie acumulate
sugerează că modularea răspunsului limfocitelor T
joacă un rol important în efectele infestării.
Echinococoza chistică, ca şi alte parazitoze,
stimulează răspunsul imun umoral şi celular, care
apare sub controlul citokinelor produse de două
populaŃii distincte ale limfocitelor CD4+, denumite
Th1 şi Th2. Niveluri crescute de Ig G pot persista
câŃiva ani după îndepărtarea chiştilor, însă nivelurile
ridicate de Ig M tind să revină destul de rapid după
tratament, iar nivelul Ig E revine cel mai rapid la
normal (4).

ABSTRACT
Cystic echinococosis is an endemic
disease in many regions of the world. Even
almost of the animals are susceptive at this
disease, sheep have the major role for
transmitting and maintaining the parasite. The
purpose of the study is the evaluation of the cell
immune response in sheep with experimental
cystic echinococosis. The experiment was
made in 30 sheep of 12 month old, which were
infested
with
Echinococcus
granulosus
oncosphere. In the 0, 30 and 60 days of the
experiment, it was taken the blood samples for
determining the value of stimulation indices. It
was
used
a
specific
mitogen
(phytohemaglutinin), antigen of proligere
membrane and protoscoleces. The maximum
stimulation indices were obtained in the 60 day
of the experiment in the group of treated
animals with praziquantel and at the variant of
work with protoscoleces antigen. The obtained
dates demonstrate that the lymph cells
response is modulate of the moment of the
parasite aggression and the blastic transforming
is at a high level till the 60 days of the
experiment.
Keywords: cystic echinococosis, sheep, blastic
transforming, stimulation indices.

Concluzii
Cea
mai
importantă
problemă
a
imunodiagnosticului în echinococoză o reprezintă
performanŃele testelor disponibile, asociate cu
standardizarea antigenelor şi a tehnicilor de lucru.
Folosind antigen parŃial standardizat, atât de
membrană prologeră cât şi de protoscolecşi, s-au
obŃinut rezultate care confirmă datele din literatură şi
anume că raspunsul imun mediat celular se menŃine
la un nivel ridicat până la 7-8 săptămâni
postinfestant. În cazul loturilor de ovine infestate cu
oncosfere de Echinococcus granulosus şi ulterior
chimioprevenite cu molecule
mebendazol şi praziquantel,
următoarele:

de albendazol,
s-au observat

în ziua 0, indicii de stimulare maximi au fost
evidentiaŃi la determinarea în cazul lotului martor
negativ, la varianta martor (35,98±10,76);
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Efficacy of Aniprantel (Vimspectrum, Tg.Mures) in
intestinal echinococcosis of dogs
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REZUMAT
Praziquantelul este o moleculă cu eficacitate ridicată asupra cestodelor şi în mod particular în
infestaŃii cu specii ale genului Echinococcus.Ca prim pas în prevenirea echinococozei chistice în
România, am considerat oportună testarea impactului pe termen scurt aL tratamentului cu un
produs medicamentos ce conŃine praziquantel – Aniprantel (VimSpectrum, Tg. Mureş), în infestaŃia
cu Echinococcus spp. la câine. Astfel, produsul medicamentos a fost testat în infestaŃii cu
Echinococcus spp. pe 20 câini. Doza folosită a fost de 5mg/kg greutate vie, administrată per os, în
paralel cu un lot martor netratat. Câinii au fost testaŃi pentru Echinococcus spp. ante- şi postterapeutic, prin două metode: coproparazitologic şi copro-ELISA. Eficacitatea produsului contra
infestaŃiei cu Echinococcus spp. a fost de 100%. S-a luat în considerare şi prezenŃa altor helminŃi
intestinali, eficacitatea produslui Aniprantel fiind de 100% pentru speciile Toxocara canis,
Ancylostoma/Uncinaria şi de 60% pentru specia Trichuris vulpis.
Cuvinte cheie: praziquantel, Echinococccus spp., câine
Prin echinococoza intestinală înŃelegem
evoluŃia infestaŃiei parazitare cu specii ale genului
Echinococcus, la gazdele definitive ale acestora,
reprezentate de carnivore domestice şi sălbatice. În
Ńările europene, speciile care evoluează sunt
Echinococcus granulosus şi Echinococcus
multilocularis. Sunt agenŃi zoonotici cu efecte
foarte severe asupra omului. Primul este
responsabil de producerea chistului hidatic
cosmopolit, al doilea de echinococoza alveolară al
cărui efect patogen la om este mult mai grav.
Datorită semnificaŃiei zoonotice, a importanŃei
economice de care dau dovadă, a costurilor ridicate
pentru tratamentul şi prevenirea lor, echinococoza
chistică şi alveolară, au fost şi sunt în atenŃia
cercetătorilor.
Transmiterea
speciilor
de
Echinococcus, în mod particular în cadrul ciclului
biologic domestic, este influenŃată de activitatea şi
comportamentul uman, situaŃia politică şi prezenŃa

rezervoarelor sălbatice (Jenkins şi colab., 2005).
Câinii infestaŃi cu E. granulosus şi E.
multilocularis, pot fi un risc specific de infestaŃie
dacă trăiesc în preajma omului. Problematica
terapiei în echinococoză la gazdele definitive este de
mare actualitate, deoarece ea constituie o etapă
importantă în programele de control a echinococozei
chistice, fiind principala cale de prevenire a bolii.
Pentru a elimina riscul infestării, în programele de
prevenire se recurge la administrarea de produse
tenicide, care trebuie efectuată în condiŃii de strictă
supraveghere.
În prezent antihelminticul de elecŃie în
infestaŃiile cu cestode la carnivore este
praziquantelul, un derivat de izoquinolonă (acilat
de quinolin-pirazină), care acŃionează prin
modificarea permeabilităŃii membranei celulare
(dependentă de Calciu) şi duce la dezintegrarea
tegumentului (cuticulei) parazitului. Astfel
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parazitul moare şi este eliminat din intestinul
gazdei.
Reducerea prevalenŃei infestaŃiei cu Taenia
echinococcus la câine este dezideratul principal pe
plan mondial, dar şi la noi în Ńară. Cercetările
realizate în domrniu s-au axat pe utilizarea de
derivaŃi de izoquinolonă în tratamentul cestodozelor
la câine, care se cunosc că au eficacitatea cea mai
mare. Astfel, studiile întreprinse de noi au vizat
stabilirea valorii terapiei infestaŃiei naturale cu
produsul sub forma produsului comercial Aniprantel

(PharmaVim, Tg. Mureş, România). Aniprantelul,
fiind produs în România, este disponibil la preŃuri
mai mici, în comparaŃie cu alte produse străine pe
bază de praziquantel ce se găsesc în comerŃ. De
asemenea, datorită combinaŃiei de antihelmintice pe
care o conŃine (fenbendazol, pirantel pamoat,
praziquantel), Aniprantelul are spectru antiparazitar
larg, oferind siguranŃa undei deparazitări interne
complexe în cazul câinilor cu infestaŃii polispecifice.

Material şi metodă
Scop: Scopul cercetărilor a fost evidenŃierea
efectului tenicid al produsului antiparazitar
Aniprantel (VimSpectrum, Tg. Mureş) la câini
infestaŃi natural cu Echinococcus spp.
Perioada: Cercetările au fost efectuate în perioada
mai-iunie 2008 pe 20 de câini ciobăneşti proveniŃi
de la turme de oi din judeŃul Cluj, comuna Frata.
Protocol experimental: S-au selectat randomizat
20 câini ciobăneşti cu vârste cuprinse între 1 şi 6
ani. IniŃial, de la câinii luaŃi în studiu s-au recoltat
direct din rectum probe de fecale individuale, care
au
fost
examinate
prin
metodele
coproparazitologice uzuale (metoda flotaŃiei,
metoda sedimentării, metoda McMaster) - pentru
evidenŃierea oncosferelor de teniide, şi prin metoda
copro-ELISA pentru evidenŃierea coproantigenelor
de Echinococcus spp. Câinii incluşi în acest studiu
au
prezentat
oncosfere
la
examenul
coproparazitologic şi au fost pozitivi pentru
coproantigene de Echinococcus spp., ceea ce

înseamnă că au fost infestaŃi cu specii ale genului
Echinococcus. Celor 20 de câini li s-a administrat
Aniprantel per os, sub formă de tablete de 50 mg,
în doză de 5 mg/kg. S-a urmărit toleranŃa generală
a produsului la lotul tratat, prin examene clinice la
1, 7, şi 24 ore post-terapeutic. Pe întreaga perioadă
a experimentărilor s-a urmărit starea generală a
animalelor, apariŃia unor fenomene adverse şi
reacŃii secundare. În paralel s-a lucrat cu un lot
martor alcătuit din 10 câini cu infestaŃie naturală de
Echinococcus spp., lot care nu a fost tratat.
S-au recoltat probe de fecale la 7 zile după
administrare, la 14, 21 şi 28 zile, urmărind
prezenŃa oncosferelor de teniide şi a
coproantigenelor de Echinococcus spp. prin
metodele de diagnostic amintite mai sus. În funcŃie
de rezultatele obŃinute prin metoda McMaster, s-a
calculat gradul de reducere al ouălor de paraziŃi
pentru fiecare specie în parte prin aplicarea
următoarei formule:

Eficacitate(%) = Media OPG înainte de tratament – Media OPG după tratament X 100,
Media OPG înainte de tratament
Rezultate şi discuŃii
Controlul clinic efectuat la 1, 7 şi 24 ore postterapeutic a relevat o toleranŃă bună a produsului la
câini. Pe întreaga perioadă a experimentărilor, nu
s-au observat fenomene adverse sau reacŃii
secundare.
Controlul coproscopic ante-terapeutic la
câinii din lotul tratat a relevat prezenŃa
oncosferelor de Taeniidae cu o intensivitate medie
de 300 OPG şi extensivitate de 100%. În urma

controalelor coproparazitologice efectuate postterapeutic (la 7, 14, 21 şi 28 zile), nu au mai fost
puse în evidenŃă oncosfere (Tabel 1). Efectuarea
testului copro-ELISA post-terapeutic a dat
rezultate negative la toŃi câinii supuşi
tratamentului. Câinii martori netrataŃi au prezentat
intensivitatea şi extensivitatea infestaŃiei cu
Taeniidae conform tabelului 2, toate exemplarele
fiind pozitive la testul ELISA.
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Tabel 1. Intensivitatea şi extensivitatea infestaŃiei cu teniide prin metode coproscopice şi coproELISA la câinii trataŃi cu
ANIPRANTEL (ante-terapeutic şi post-terapeutic)
Control
Echinococcus spp.
CoproELISA
Echinococcus spp.
E (%)
I (OPG)
Ante-terapeutic
100
300
Pozitiv
(n = 20)
Post-terapeutic
0
0
Negativ
7 zile (n = 20)
Post-terapeutic
0
0
Negativ
14 zile (n = 20)
Post-terapeutic
0
0
Negativ
21 zile (n = 20)
Post-terapeutic
0
0
Negativ
28 zile (n = 20)
n = nr. câini examinaŃi; E = extensivitatea; I = intensivitatea; OPG = ouă per gram fecale

Tabel 2. Intensivitatea şi extensivitatea infestaŃiei cu teniide prin metode coproscopice şi coproELISA la câinii martori
netrataŃi
Control
Echinococcus spp.
CoproELISA
Echinococcus spp.
E (%)
I (OPG)
Ziua 0 (n = 10)
100
300
Pozitiv
Ziua 7 (n = 10)
70
100
Pozitiv
Ziua 14 (n = 10)
80
300
Pozitiv
Ziua 21 (n = 10)
70
200
Pozitiv
Ziua 28 (n = 10)
90
100
Pozitiv
n = nr. câini examinaŃi; E = extensivitatea; I = intensivitatea; OPG = ouă per gram fecale

Luând în considerare prezenŃa altor specii
de helminŃi intestinali, structura endoparazitară la
câinii examinaŃi (n =20), ante-terapeutic, a fost
exprimată prin infestaŃii poliparazitare cu
Toxocara
canis
(E=15%,
I=300
OPG),
Ancylostoma/Uncinaria (E=60%, I=650 OPG) şi
Trichuris vulpis (E=55%, I=250 OPG). După
terapia cu Aniprantel, la controalele efectuate după
7-28 zile au fost absente infestaŃiile cu nematozii

Control

Toxocara - Ancylostoma/Uncinaria. La 14-28 zile
post-terapeutic, s-au relevat infestaŃii cu Trichuris
vulpis (5-10%, 100-200 OPG) (tabel 3).
Profilul endoparazitar la câinii martor
netrataŃi (n =10) a fost caracterizat prin prezenŃa
unor infestaŃii helmintice asociate: Toxocara (2030%), Ancylostoma / Uncinaria (10%), Trichuris
vulpis
(5%)
(tabel
4).

Tabel 3. Profilul endoparazitar la câinii din comuna Frata, trataŃi cu ANIPRANTEL
(ante-terapeutic şi post-terapeutic)
Toxocara canis
Ancylostoma / Uncinaria
Trichuris vulpis
E (%)
I (OPG)
E (%)
I (OPG)
E (%)
I (OPG)
15
300
60
650
55
250

Ante-terapeutic
(n = 20)
Post-terapeutic
0
0
0
0
7 zile (n = 20)
Post-terapeutic
0
0
0
0
14 zile (n = 20)
Post-terapeutic
0
0
0
0
21 zile (n = 20)
Post-terapeutic
0
0
0
0
28 zile (n = 20)
n = nr. câini examinaŃi; E = extensivitatea; I = intensivitatea; OPG = ouă per gram fecale
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0

0

0

0

5

100

0

0

Tabel 4. Profilul endoparazitar la câinii martori netrataŃi
Control

Toxocara canis
Ancylostoma / Uncinaria
E (%)
I (OPG)
E (%)
I (OPG)
Ziua 0 (n = 20)
20
400
55
600
Ziua 7 (n = 20)
15
0
0
0
Ziua 14 (n = 20)
0
0
0
0
Ziua 21 (n = 20)
20
400
40
300
Ziua 28 (n = 20)
30
400
50
600
n = nr. câini examinaŃi; E = extensivitatea; I = intensivitatea; OPG = ouă per gram fecale

Până în anii ’70 tratamentul câinilor
infestaŃi cu Echinococcus granulosus s-a realizat
prin purgaŃia cu arecolină bromhidrică, cu rol în
expulzarea teniilor, fiind totodată şi metodă de
diagnostic. Însă pentru eliminarea în 99,9% din
cazuri a parazitului era nevoie de 9 tratamente sau
mai mult (Clarkson şi Waters, 1991). Totuşi este o
metodă laborioasă, cu risc ridicat de contaminare,
cu sensibilitate variabilă (Wachira şi colab., 1990;
WHO, 1984), cu rată de purgaŃie scăzută în 1020% din cazuri (Furth şi colab., 1994). Astfel
această metodă a fost abandonată. Ca o alternativă
la purgaŃia cu arecolină, studiile recente se axează
pe utilizarea praziquantelului şi a altor molecule
antiparazitare în tratamentul echinococozei
intestinale la câine. Doza recomandată pentru
carnivorele domestice este de 5mg/kg pentru
administrare per os şi 5,7 mg/kg pentru
administrare injectabilă. La aceste doze, molecula
este foarte eficace împotriva stadiilor intestinale
ale altor specii din genul Echinococcus, alte specii
ale genului Taenia şi alte cestode (WHO, 1984).
Acest produs nu este ovocid. Praziquantelul este o
moleculă utilizată cu siguranŃă şi la femele
gestante, cu index terapeutic ridicat: administrarea
de doze ridicate timp îndelungat nu a produs nici o
leziune, nici perturbarea funcŃiilor reproductive
(Andrews şi colab., 1983).
Studiul de faŃă descrie utilizarea
praziquantelului sub forma unui produs comercial
fabricat în România - Aniprantel (VimSpectrum,
Tg. Mureş), şi studiul eficacităŃii acestuia în
infestaŃia naturală cu Echinococcus spp. la câinii
ciobăneşti, cei mai expuşi la infestaŃia cu această
tenie, şi primii vizaŃi în tratamentele efectuate în
cadrul programelor de control.
Ca şi în cazul nostru, în majoritatea
studiilor, o singură administrare de praziquantel (5
mg/kg) a fost 100% eficace împotriva lui E.
granulosus şi E. multilocularis la toŃi câinii trataŃi,
în rare cazuri raportându-se reziduuri parazitare
(Oakley, 1991; Bauer, 1994). Deşi eficacitatea
praziquantelului este foarte ridicată în majoritatea
cazurilor, nu poate fi exclusă posibilitatea
existenŃei unui reziduu parazitar la unele animale
tratate, mai ales când apar erori de administrare a

Trichuris vulpis
E (%)
I (OPG)
40
200
0
0
0
0
40
200
45
100

produsului. ObservaŃii recente au relevat faptul că,
la unul din patru câini infestaŃi experimental cu
protoscolecşi şi trataŃi după 30 de zile cu doze
corecte de praziquantel, pirantel-embonat şi
febantel, au fost găsite 60 specimene viabile de
Echinococcus granulosus. Pe lângă specimenele de
E. granulosus s-a mai găsit şi un cestod de 75 cm
lungime, Spirometra erinacei (Jenkins, 1998).
De asemenea, Vartic (1979) remarcă
efectul tenicid şi ovocid al produsului Droncit, pe
bază de praziquantel.
Există variate molecule antiparazitare cu
eficacitate parŃială în infestaŃii cu E. granulosus,
dar acestea nu ating nici pe departe eficacitatea
praziquantelului. Datorită indexului terapeutic
ridicat, praziquantelul este molecula de elecŃie în
programele de eradicare a echinococozei, dar în
tratamentul câinilor trebuie luată în considerare
perioada prepatentă scurtă a teniei. Astfel, Euzeby
(1983) şi alŃi autori (D´Allessandro, 1979;
Apostolescu, 2000; Eckert şi colab., 2001a)
preconizează dehelmintizări la carnivore adecvat
fazelor prepatente specifice, cu repetarea
tratamentelor la 6-8 săptămâni în infestaŃii cu
E.granulosus,
şi
la
4
săptămâni,
cu
E.multilocularis.
Concluzii
Cercetările efectuate în perioada mai-iunie
2008 pe un efectiv de 20 câini ciobăneşti proveniŃi
de la turme de ovine din comuna Frata (ClujNapoca), cu vârste cuprinse între 1 şi 6 ani, cu
scopul
evidenŃierii
eficacităŃii
produsului
antiparazitar Aniprantel (VimSpectrum, Tg.
Mureş) în infestaŃia cu Echinococcus spp. şi cu alŃi
helminŃi intestinali la câine, au relevat următoarele:
1.Eficacitatea
produsului
Aniprantel
(VimSpectrum, Tg. Mureş) în infestaŃiile naturale
cu Echinococcus spp. la câini a fost de 100%,
astfel poate fi recomandat în tratamentul acestora
în cadrul programelor de prevenire.
2.Eficacitatea
produsului
Aniprantel
(VimSpectrum, Tg. Mureş) contra speciei
Toxocara canis a fost de 100%
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tested before and after therapy for
Echinococcus spp. infection using two
methods: coproparasitologic and the more
specific copro-ELISA. The efficacy of the drug
for Echinococcus spp. turned out to be 100%.
Also, we took into account other intestinal
helminths, the efficacy of Aniprantel being
100%
for
Toxocara
canis,
Ancylostoma/Uncinaria and 60% for Trichuris
vulpis.
Keywords: praziquantel, Echinococccus spp.,
dog

3.Eficacitatea
produsului
Aniprante
(VimSpectrum, Tg. Mureş) contra speciilor
Ancylostoma/Uncinariaa fost de 100%.
4. Eficacitatea
produsului
Aniprantel
(VimSpectrum, Tg. Mureş) contra specieiTrichuris
vulpis a fost de 60%.
SUMMARY
Praziquantel is known to be a molecule with
high efficacy against cestodes, particularly in
infection with Echinococcus species. As a first
step in trying to control cystic echinococcosis
in Romania, we decided to assess the shortterm impact of selective mass treatment with a
comercially available praziquantel consisting
drug – Aniprantel (VimSpectrum, Tg. Mures),
on the prevalence of intestinal echinococcosis
in dogs. Thus, the activity of the drug was
tested in 20 dogs against Echinococcus spp.
Dosage levels tested were single oral
administrations of 5mg/kg of body weight with
appropriate untreated controls. The dogs were

MulŃumiri: Cercetările au fost realizate în cadrul
proiectului naŃional de cercetare CEEX Nr. 99/2006.
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ABSTRACT
A comparative study of prevalence/abundance and analysis of different morphological types of
Cyathostomum sensu latum L3 was performed in faecal samples of domestic and feral horses and
donkeys in Portugal and Romania, from 2000 till 2008.
Eight morphological types of Cyathostomum sensu lato L3 were recorded: five with 8 cells (A, B, C,
D and G) and other three with 6, 7 and 9 cells (E, F and H). The most abundant in Portugal
belonged to Cyathostomum type A (65-98%), followed by type D (3,9-9,7) and C (2,3-20,6). The
larval types with lower abundance were B (1,4-2,2) and E to H (0,3-3,2), rarely referred in the
literature. Type A L3 was the most prevalent (93-100%), but C and D were prevalent too (31100%). Feral and non treated horse populations showed higher diversity of larval types, being B
the more relevant (19-85%). Mann-Whitney test revealed significant differences in the abundance
of subpopulations, namely for type A (p<0,001), which is more abundant in farm dewormed horses.
In Romania the pattern was similar, being Type A the most abundant (59-71%), followed too by
types D (11,3-20,3%) and C (16,8-23,7%). Types B and H were found between 0,7-1%.
Identification of horse cyathostomin L3 larval stages remains an interesting field of study, v.g. type
A with 8 intestinal cells, according to the literature originated by highly prevalent species, v.g.,
Cylicocyclus nassatus, Cylicostephanus longibursatus, Cyathostomum catinatum.
Key words: equine, strongyls, Cyathostomum sensu latum
Introduction
Cyathostomins are assuming a major
importance on horse production as pathogenic
agents responsible for unthriftiness, colic,
diarrhoea, moderate/high mortality rate and
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anthelmintic resistance cases.1,2 The identification
of horse strongyles infective larval stages (L3) is
extremely
important
for
biological
and
epidemiological studies but although it is an easy

technique for identification there is a lack of
information concerning morphological and
some of them (namely type A with 8
intestinal cells) are originated by prevalent and
resistant species (v.g., Cylicocyclus nassatus,
Cylicostephanus longibursatus, Cyathostomum
catinatum)5,6. This work presents recent findings
on Cyathostomum sensu latum (Cyathostomum
s.l.) L3 morphotypes together with its application
Material and methods
Phase 1
Random faecal sampling of feral garrons in
Peneda-Gerês National Park and individual faecal
sampling from domestic horses in Ribatejo,
respectively northwest and west centre of Portugal,
were performed in July 1999 and January 2000,
being collected a total amount of 20 faecal
samples/horse group. In Romania faecal samples
were collected individualy from 992 domestic
equines during 2003-2008 (Fig. 1, 2 and 3).
Glass and Petri dish faecal cultures were
performed for 7-14 days according to known
techniques.7,8 Morphometrical parameters were

biological features of cyathostomin L3.3,4 Horse
cyathostomins L3 identification is important since
on analysing cyatosthomin populations from feral
and domestic horses and donkeys, dewormed and
non dewormed, in Portugal and Romania.
____________________________
*Research funded by CIISA/FVM/TUL.Project CIISA.
8. Strongylosis

recorded 3,9 and a comparative analysis of
Cyathostomum sensu latum L3 subpopulations was
performed in cultures for every group of horses,
aiming the study of prevalence in each horse
population studied and their relative abundance or
mean intensity, counting different morphotypes in
100 Cyathostomum s.l. L3/sample (relative
abundance expressed in percentage).
To
evaluate
differences
between
Cyathostomum s.l. L3 subpopulations among feral
and domestic horses in Portugal and abundance
differences between portuguese and romanian
horses, the non parametric Mann-Whitney test was
used, p<0,05, with Graph Pad InStat V.3 2003

Fig. 1 and 2. Feral horse population (northwest Portugal) and domestic population in a horse stud farm (west
centre Portugal).
Phase 2.
Faecal samples from domestic horses (3
groups) and donkeys (3 groups) were sampled in
different
locations
in
Portugal
during
epidemiological studies and anthelmintic field
trials (2003-2007), to assess differences of
Cyathostomum s.l. larval subpopulations between
dewormed and non dewormed populations of
equids as proposed in previous studies.10,11
A similar study was performed in Romania
and it involved populations of horses, ponies and
donkeys as referred above and the relative
abundance of the major Cyathostomum
Fig. 3. Horses moving to the pasture at Beclean
morphological types were recorded and compared
Stud, situated near to the stables.
with the structure of Cyathostomum s.l. L3
subpopulations.
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Results
In phase 1, eight types of Cyathostomum
sensu lato L3 were recorded in Portugal: five with
8 cells (A, B, C, D and G) and other three not
referred in literature, with 6, 7 and 9 cells (E, F and
H) (Table 1, Figs. 4 to 7). The majority belonged
to Cyathostomum A (65-98% abundance),
followed by C and D (6-8%). The larval types with
lower expression were B and E-H. Type A L3 was
the most prevalent one (93-100%), but C and D
were prevalent too. Feral horses showed a higher
biodiversity
of
Cyathostomum
s.l.
L3
subpopulations and the comparative analysis with

domestic horses showed significant differences
(p<0,01), namely concerning Cyathostomum s.l.
type A (Figs. 8 and 9).
In Romania the pattern was similar, being
Type A the most prevalent too (59-71%), followed
by D (11,3-20,3%) and C (16,8-23,7%). B and EH were found between 0,7-1%.
The analysis of average results of the larval
subpopulations in horses from both countries
showed no significant differences, although the
Portuguese results showed a higher shift for the L3
Cyathostomum type A (Figs. 10 and 11).

Table 1 - Morphotypes of L3 larval stages of Cyathostomum s.l.
L3 Morphotype
Cyathostomum A
Cyathostomum B
Cyathostomum C

Nº intest. cells
8
8
8

Intest. cells arrangement
2+6 (first 2 double row, 6 single row)
4+4 (8 cells in double row)
2+2+4 (4 cells double row and 4 single
row)
Cyathostomum D**
8
8 cells in single row (unspecific)
Cyathostomum E**
6
Variable (unspecific)
Cyathostomum F**
7
Variable (unspecific)
Cyathostomum G
8
Variable (unspecific)
Cyathostomum H**
9
Variable (unspecific)
**L3 larval types of Cyathostomum s.l. not referred before.

Cyathostomum B

Cyathostomum A

Cyathostomum D

Cyathostomum C

Figs. 4 to 7. Most prevalent Cyathostomum s.l. morphotypes: A, B, C and D. 100X . (Originals).
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Fig. 8. Differences of relative abundance in domestic and feral horse populations in Portugal
(phase 1) (arrows - significant differences, Mann-Whitney test, p<0,001).

Concerning relative abundance, the dewormed
horses showed higher values of abundance for type
A in horses and donkeys and lower values in feral
horses. Nevertheless, feral horses showed more
representative values for the other types, making
this group the one with more variety of larval
subpopulations. (Figs.12 to 14).

In phase 2 domestic and dewormed horses in
Portugal had a clear dominance of type A.
However, B is more relevant in non treated horses
(19-85%), which showed higher diversity of larval
types like in the feral horse population. All th other
types were found in every group of equids,
however the prevalence values were lower in
domestic horse populations compared with the
feral ones.
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Fig. 9. Differences of prevalence in domestic and feral horse populations in Portugal (phase 1).
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Fig.10. Differences of prevalence of Cyathostomum s.l. in horse populations in Portugal and Romania (phase
1).
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Fig. 11. Median values of relative abundance in horse populations from Portugal (A) and Romania (B)
(phase 1). The Mann Whitney test showed a non significant difference between the values of Cyathostomum
s.l. in these two horse populations (p = 0,84)
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Fig. 14. Differences of abundance of Cyathostomum s.l. in feral and domestic horses and donkey populations in
Portugal (phase 2).
In Romania, the experiments in phase 2
showed that the global pattern of relative
abundance was similar to the one found in
Portugal, being Cyathostomum type A the most
abundant too, followed by types C and D.
Nevertheless, A is not so abundant like in Portugal,
but consequently types C and D are more
abundant, especially in horses and donkeys (Figs.
15 and 16).

The average results concerning the relative
abundance in both countries are summarized in the
last graphic (fig.16) and we can see that with some
differences, the overall pattern is the same and all
the differences between the raw values of both
countries tested with Mann-Whitney proved to be
not significant and followed the results found with
the prevalence data (p> 0,05).
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frequency deworming program or not submitted to
anthelmintic treatments, like feral horses, show a
greater diversity of genera and species of
Strongyles, being prevalent all the larval types with
rates of abundance not so marked like the domestic
and dewormed animals. This behaviour of
strongyle populations in feral horses can be
associated too with the isolation of feral herds and
the low number of animals/ha, since they use large
pasture areas, preventing a higher rate of
infection13. This method was used successfully in
different horse populations and different

Discussion and conclusions
Based on morphological characters of the
Cyathostomum s.l. L3 larval stages, there are
different subpopulations. The L3 type A
(combination 2+6 intestinal cells) is dominant and
it may be troublesome since it is generated by the
most prevalent and resistant cyathostomins.2,6,11,12
There are significant differences between
Cyathostomum L3 subpopulations in horses
regularly dewormed and feral or not dewormed
horses. The horse populations with a low
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geographical locations (Portugal and Romania),
with the basic same pattern12.
This knowledge can have a practical
application, since these species belong to the group
of cyathostomins with higher abundance and
prevalence, contributing for 95% of the total
population of small strongyles, being widespread
and common in Portugal and Romania as
elsewhere13,14,15.
This method may allow an indirect
evaluation of the impact of control measures on
cyathostomins diversity, since dewormings may
induce an increase of L3 subpopulations related
with resistant species of cyathostomins. This way,
when we have a shift for type A and a reduced
biodiversity of Cyathostomum larval types, this
may indicate a high deworming pressure on the
region, horse farm or animal studied
As major conclusions we may state the
following ones:
a) There are different subpopulations of
Cyathostomum s.l. and type A L3 is dominant,
followed by C, D and B;
b) The other morphotypes E to H are
residual, but when they are more prevalent and
abundant may be associated with horses less
dewormed
c) There are significant differences between
horses regularly dewormed and rarely or not
dewormed, being type A more prevalent and
abundant in the first situation;
d) This method allows an indirect evaluation
of the status of resistant/susceptible cyathostomin
populations, since a reduced biodiversity of larval
types may indicate a higher anthelmintic pressure,
since the most prevalent and abundant larval types
are produced by the most prevalent, abundant and
resistant cyathostomin species.
The results presented in this paper must be
tested in a larger scale, with more countries and
horse populations, so that this pattern can globally
indicate a change of horse cyathostomin population
towards anthelmintic resistance or not, respectively
considering a shift into a narrow or wide
biodiversity of L3 larval subpopulations of
Cyathostomum sensu latum.

REZUMAT
Studiul a fost realizat în perioada 2000-2008,
în Portugalia şi România, prin analiza
comparativă a prevalenŃei şi intensivităŃii
diferitelor specii de Cyathostomum sensu
latum, respectiv pe baza caracterelor
morfologice ale larvelor de stadiul 3 (L3),
provenite din probe de fecale de la cabaline
domestice, sălbăticite şi asini. Au fost
identificate 8 tipuri morfologice de L3
aparŃinând Cyathostomum sensu lato: 5 specii
cu 8 celule intestinale (A, B, C, D şi G) şi trei
cu 6, 7 şi 9 celule (E, F şi H). In Portugalia,
intensivitatea cea mai ridicată a înregistrată la
Cyathostomum tip A (65-98%), urmată de tipul
D (3,9-9,7%) şi C (2,3-20,6%). Intensivitatea
cea mai redusa a fost înregistrată la larvele de
tip B (1,4-2,2%), E, F G şi H (0,3-3,2%). L3 de
tip A au avut prevalenŃa cea mai ridicată (93100%), urmate de cele de tip C şi D (31100%). PopulaŃiile de cabalinele sălbăticite şi
cele nedehelmintizate au prezentat o
diversitate ridicată a tipurilor de larve, cele mai
frecvente fiind cele aparŃinând tipulul B (1985%). Testul Mann-Whitney a scos în
evidenŃă
diferenŃe
semnificative
ale
intensivităŃii subpopulaŃiei de Cyathostomum
sensu lato, în special pentru tipul A (p<0,001),
care a fost cel mai frecvent identificat în
fermele de cabaline la care s-a aplicat
dehelmintizarea. In Romania, situaŃia a fost
asemănătoare, tipul A având intensivitatea
cea mai ridicată (59-71%), urmat de tipul D
(11,3-20,3%) şi C (16,8-23,7%). Tipul B şi H
a avut o intensivitate de doar 0,7-1%.
Identificarea specilor de cyathostome pe baza
caracterelor morfologice ale larvelor de stadiul
trei rămâne un interesant domeniu de studiu,
deoarece conform literaturii de specialitate,
larvele aparŃinând tipului A cuprind specii cu
prevalenŃă ridicată: Cylicocyclus nassatus,
Cylicostephanus
longibursatus,
Cyathostomum catinatum.
ecvine,
strongili,
Cuvinte
cheie:

Cyathostomum sensu latum
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ABSTRACT
A population of eight hundred and ninety-three dogs were examined from the metropolitan area of
Thessaloniki in Greece and 2.80% were found to be seropositive to the Dirofilaria immitis specific
antigen.

Statistical analysis has shown that there is no significant difference between individual
dogs, with respect to sex, age, race, size and type of hair coat.
Keywords: seroprevalence, Dirofilaria immitis, dogs, Greece

INTRODUCTION
he skin of the animal and enter through
the bite wound. A single mosquito can transmit
up to 10-12 larvae (L3). The larvae (L3) molt and
migrate to the pulmonary arteries within about
100 days following the infection. The lifecycle in
dogs is completed in 6-7 months.
The clinical signs of dirofilariosis depend
on the stage of the lifecycle of the worm, the
severity of the infection and the host’s response to
the latter. Pathology is influenced not only by the
number of worms but also by the stress of high
blood flow.
Young adult worms are often found in the
branches of the pulmonary arteries and adult
worms are usually located in the right ventricle
and the main pulmonary arteries (Quinn et al
1997). Most affected animals present signs of
right-sided heart failure or vena cava syndrome
(Quinn et al 1997). Other recorded symptoms
include exercise intolerance, weakness, coughing,

Dirofilariosis, which is caused by the
nematode parasite Dirofilaria immitis, is a
common and serious disease affecting dogs in
tropical, subtropical and temperate regions of the
world (Quinn et al, 1997, Mc Call et al, 2004). It
is a frequent parasite in dogs as well as other
animals, such as foxes, cats, bears, wolves and
horses, and is rarely found in humans
(Haralampidis, 2003; Balley et al, 1990).
The size of adult females can reach 2530cm, while males are smaller (15-18cm). Adult
parasites are usually located in the pulmonary
arteries (Haralampidis, 2003; Doganay et al,
1987; Balley et al, 1990). The microfilariae are
ingested by mosquitoes during feeding. Within
the mosquitoes, the larvae (L1) migrate to the
stomach and then to the mouthparts (L3) during
development. When the mosquitoes feed
again,the infective larvae (L3) are deposited on t
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and pneumonitis (Mehlhorn, 2001; Haralampidis
2003 ; Salah et al, 1997). No clinical signs have
been associated with circulating microfilariae
(Haralampidis, 2003).
The pathogenicity of D. immitis is wellknown, qualifying the heartworm disease as one
of the most serious veterinary diseases where
prophylactic treatment is recommended (McCall
et al, 2004).
The aim of this study is to record its
prevalence amongst dogs living in the
metropolitan area of Thessaloniki in Greece, since
this infection is considered highly serious for
dogs and can potentially become a zoonosis.

They are very efficient in identifying canine
heartworm infection (Steere, 1989). Currently,
assays are available as in-clinic tests, and also at
many veterinary diagnostic laboratories. In this
study, the PetChek kit Snap (IDDEX
Laboratories, ELISA, Portland USA) was used,
according to the manufacturer’s instructions. This
test is an enzyme immunoassay designed to detect
the presence of circulating antigens from an adult
female in serum or plasma. Sensitivities
calculated for samples taken from dogs with very
low burdens (=<2 adult female worms) were
92.9 % and 79.2% (Steere, 1989). Sensitivities
calculated for samples taken from dogs with more
than 2 adult female worms were 99.2% and
97.2% (Greene, 1990).
A statistically significant analysis of the
variation in the seropositive rate in relation to
race, sex, age, size and type of hair coat groups
was conducted by using the Chi-square test, and
the significant difference factor was P < 0.005.

Materials and methods
In the present study, 893 serum samples
from dogs living in the urban area of Thessaloniki
were examined for the presence of D. immitis
antigen. Blood samples were taken via cephalic
vein venipuncture.
Of the total number of dogs, 554 were
mixed-breed and 339 were pure-bred, 492 were
male and the remaining 401 were female, 225
were under 4 years of age and 468 were over 4
years, 652 were small-sized (below 15 kgs) and
241 were large-sized dogs (over 15 kgs), 405 had
short-hair coats (less than 4cm long) and 488 had
long-hair coats (over 4cm long). The age of the
dogs ranged between 1.5 to 13.5 years.
For the study, specific adult worm
antigen tests were used. Antigen tests detect
specific antigens from adult female heartworms.

Results and discussion
From the total population of 893 dogs, 25
(2.80%) were found to be seropositive for
Dirofilaria immitis. Of these, 15 (1.68%) were
mixed-breed and 10 (1.12%) were purebreds, 14
(1.57%) were males and 11 (1.23%) were
females, 12 (1.34%) were younger than four and
13 (1.46%) were older than four years, 18
(2.02%) were small-sized and 7 (0.78%) were
large-sized, 12 (1.34%) had short-hair coats and
13 (1.46%) had long-hair coats (Table 1).

Table 1. Classification of infected dogs according to sex, age, race, size, hair coat.
Males

Females

Under
4 yrs

Over
4 yrs

Mixed
breed

Pure
breed

Small
size

Large
size

14

11

12

13

15

10

18

7

Individual serological tests were carried
out to identify specific antigens of D. immitis in
the bloodstream. False negative test results mainly
occur in the case of light infections, or in the
absence of adult female worms. Antigen tests are
currently recommended by the American
Heartworm Society for primary screening and
confirmation of heartworm infection in dogs (Wei
et al, 1985; Anon, 1995).
ELISA antigen tests detect specific
circulating proteins released by the reproductive
tract of the mature female worm, and a strongly
positive antigen test is normally correlated with a
heavy heartworm infestation (Shaw and Day,
1995). However, the antigen level can also vary

Short
hair
coat
12

Long
hair
coat
13

between animals with identical worm burdens
(Shaw and Day, 1995). The above-mentioned
tests are available either as ‘in-clinic’ tests or
laboratory tests, and their sensitivity approaches
98% but decreases to 35% in dogs with low worm
burdens (Shaw and Day, 1995).
Specificity approaches 100% for all the
available kits (Shaw and Day, 1995). Oge et al
(2003) reported that the false negative rate for the
PetChek test is 7.7%. Courtney and Zeng (2001),
in comparing the PetChek test with five others,
recorded a significantly higher sensitivity in the
former as opposed to the other tests. The antigen
levels become undetectable within 8-12 weeks
after adulticidal therapy (Shaw and Day, 1995).
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The geographical distribution of the
infection is associated with the availability of the
intermediate hosts, i.e. the mosquitoes (Otto,
1969). Environmental conditions such as
humidity, stagnant waters and warm temperatures
influence the mosquito population (Quinn et al,
1997). The highest prevalence occurs in river
valleys and humid areas (Muro et al, 1999).
Extensive movement of dogs across countries and
continents has contributed to a spreading of the
infection to new areas with vectors and favorable
conditions (Schrey and Tautvetter, 1998). Several
epidemiological studies have shown that this
infection is widely distributed in Africa, Asia,
Australia, Latin America and in Mediterranean
countries (Montoya et al, 1998; Cringoli et al,
2001). At present, dirofilariosis is not endemic in
many north-western European countries (Greeve
at al 1983; Schrey, 1996). All cases reported in
Great Britain, the Netherlands, Sweden, Austria,
and Germany, had been imported previously from
endemic areas (Shrey 1996; Zahler et al 1997;
Bucklar et al 1998). Recently, the infestation has
spread to colder areas where mosquitoes exist,
such as Bretagne in France (Doby et al, 1986),
Switzerland (Bucklar et al, 1998), and the
northern provinces of Italy (Genchi et al, 1995;
Rossi et al, 1996). Dirofilaria immitis is by far the
most important filarioid parasite affecting
domestic animals in North America (Bowman et
al, 2003). Heartworm disease is an important
parasitosis of dogs in Greece (Haralampidis,
2003), as well as in other Mediterranean
countries; it is also a relatively common disease
in the daily clinical practice of our country.
A closer examination of certain
Mediterranean countries points to the following
observations: In Spain, the distribution of
heartworm infection varies (Ortega-Mora et al,
1991). The highest rates are found in the southern
provinces of Huelva (36.7%), Cadiz (12.0%) and
Badajoz (8.0%). The Canary Islands of Tenerife
(20.0%) and Las Palmas (36.0%) are also endemic
(Guerrero et al, 1992), and a more recent report
(Montoya et al, 1998) estimates that 58.9% of
dogs in the Canary Islands are infected. A most
recent survey, carried out in the Baix Llobregat
area of Barcelona, showed that 12.8% of dogs
were positive (Aranda et al, 1998). Moreover,
other surveys indicate that the infection is
spreading into northern provinces. Guerrero et al
(1995) reported an increased prevalence in the
region of Cataluna, from 0.38% in 1989 to just
over 5% in 1995. In Portugal, an epidemiological
survey reports a prevalence of heartworm
infection in Ribatejio (16.7%), Alentejo (16.5%),
Algarve (12%) and the Islands of Madeira (30%)

(Araujo, 1996). In France, the infection is found
mainly along the Mediterranean coast and positive
dogs have been found predominantly in Bouches
du Rhone, Vancluse and Corse Island, and to a
lesser extent in Haute-Garonne and Dordogne
(Guerrero et al, 1995). In Italy, there is a reported
prevalence of 22% in Piedmont (Rossi et al,
1993), 48% in Lombardy (Genchi et al, 1998),
64% in Emilia Romagna (Poglayen et al, 1988),
55% in Veneto and Venezia Giulia (Poglayen et
al, 1996). The reported prevalence in Greece was
10% in the Macedonia region (Papazahariadou et
al, 1994) and 34% a few years later in the same
region (Founta et al, 1999). However, a very low
prevalence has been recorded in the Attica region
(Diacu, 2001). Limited data is available from the
relevant literature regarding the prevalence of the
infection in other Balkan countries. It ranges
between 2% and 17% in Slovenia (Brglez and
Senk, 1987), Bulgaria (Georgieva et al, 1999), and
Turkey (Doganau and Biyikoglu, 1992; Oge et al,
2003) and increases to 65% in Romania (Olteanu,
1996). A survey in 2003 revealed that 9.32 of 280
domestic dogs were infected in Ankara and in the
surrounding vicinity (Oge et al, 2003).
The dog and its close relatives are the
natural hosts, but the infection also occurs in cats
(Calvert and Mandel, 1982) and ferrets. Other
wild animals may play an important role in the
prevalence of D. immitis infection as a potential
reservoir. In California, a survey in coyotes has
shown prevalence in 19.4% of them (Sacks,
1998). In Australia there is a reported prevalence
of 6.4% in the red fox population (Marcks and
Bloomfield, 1998). Segovia et al (2001) reported
a prevalence of 2.1% in wolves. Human infection
is abortive and results in radiographic changes
referred to as “coin lesions”, which have been
misinterpreted as representing neoplasia and can
lead to unnecessary thoracic surgery (Bowman et
al, 2003).
In the present study, no significant
differences in seroprevalence were observed
between male and female dogs (P>0.05). Selbey
et al (1980) found that male dogs faced a
relatively higher risk of heartworm infection.
Montoya et al (1998) have recorded that the
frequency of infection is related to lifestyle, with
male dogs becoming more frequently infected
than female dogs. In a study of seroprevalence
rates in males and females in Istanbul, no
significant difference was recorded between the
two sexes (Oge et al, 2003).
Certain studies (Selbey et al, 1999; Sahal
et al, 1997) record a higher prevalence in male
dogs rather than females; another study (Montoya
et al, 1998) however, recorded that female dogs
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related to the dogs and, secondly, longer exposure
to the risk factor, the mosquito (Theis et al, 1999;
Oge et al, 2003).

were more frequently infected. In the present
research, no significant differences in seropositive
dogs were observed between male and female
dogs (P > 0.05). Other papers (Montoya et al,
1998) have indicated that age is an important risk
factor, determined by the period of exposure to
the endemic area. Quinn et al (1997) referred that
the prevalence in dogs over 5 years of age is
higher. Therefore, older animal have a higher
prevalence than young dogs (Fan et al, 2001; Oge
et al, 2003; Graham, 1974), although some reports
mention that age is not an important factor
(Thraster et al, 1968 ; Martin et al, 1985). Sahal et
al (1997) have recorded that amongst elderly
dogs, those aged 8 to 9 years have a decreased
risk of infection, since the immune system of this
age group prevents the maturation of the parasite.
The increased prevalence in older dogs can be the
result of two features in this host-parasite
relationship; firstly, the lack of any age resistance

Conclusions
In the present study, no significant
differences in seropositive dogs were observed
between young and older dogs (P > 0.005). The
study in question recorded the prevalence of D.
immitis seropositive dogs in the metropolitan area
of Thessaloniki, which is estimated at 2.80% of
the samples tested.
The results have shown that there is no
significant difference (P > 0.005) between
individual groups, linked to the dogs’ sex, age,
race, size and hair coat.
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REZUMAT
Cercetările efectuate în luna aprilie 2008, pe un efectiv de 450 ovine din localitatea MihalŃ,
judeŃul Alba au avut ca scop stabilirea profilului parazitologic şi instituirea unui protocol terapeutic.
După identificarea parazitozelor prezente la nucleul de ovine luat în studiu, prin examen
coproparazitologic şi după efectuarea de teste in vitro de chimiorezistenŃă (testul de eclozionare al
ouălor - egg hatch assay - EHA) la derivaŃi benzimidazolici (albendazole, mebendazole şi
fenbendazole) a strongililior digestivi, s-a stabilit protocolul terapeutic (substanŃe active, produs
comercial, doze şi mod de administrare). Post-terapeutic la 7, 14, 21 şi 28 de zile s-a evaluat
eficacitatea terapiei, prin aplicarea testului de reducere a ouălor din fecale (FECRT).
La ovinele adulte au fost diagnosticate stări de parazitism cu Eimeria spp., Dicrocelium
lanceolatum, Strongyloides spp. şi cu strongili digestivi.
Testul de eclozionare al ouălor EHA a scos în evidenŃă sensibilitate maximă a strongililor
digestivi la albendazol (ABZ) (Y=278,81). Eficacitatea cea mai scăzută asupra ouălor de strongili a
avut-o fenbendazolul (FBZ) (Y=649,90), ceea ce reflectă posibilitatea instalării fenomenelor adaptative
ale populaŃiei de nematozi la acest tip de medicaŃie.
Vermitanul ( substanŃa activă: albendazol ) a avut eficacitate terapeutică maximă, relevată la
examenul post-terapeutic (7, 14, 21, 28 zile) prin FECRT.
Cuvinte cheie: strongili digestivi, chimiorezistenŃa, derivaŃi benzimidazolici, ovine.
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miei şi 10 berbeci pentru reproducŃie) din localitatea
MihalŃ, judeŃul Alba. .
Au fost constituite 2 loturi experimentale
(lot martor şi lot tratat). De la aceste loturi de ovine
s-au recoltat câte 10 probe de fecale, ante- şi postterapeutic (la 7, 14, 21 şi 28 de zile).
Ante-terapeutic, în vederea stabilirii
profilului parazitar, probele de fecale au fost
examinate
prin
următoarele
metode
coproparazitologice:
metoda
Willis,
metoda
McMaster, metoda sedimentării active şi metoda
Baerman. S-a calculat extensivitatea şi intensivitatea
infestaŃiilor parazitare diagnosticate.
Studiul privind chimiorezistenŃa strongililor
digestivi la derivaŃii benzimidazolici s-a realizat in
vitro prin aplicarea testului de eclozionare al ouălor
(EHA). DerivaŃii benzimidazolici testaŃi au fost:
albendazol (ABZ), mebendazol (MBZ) şi
fenbendazol (FBZ).
Eficacitate terapeutică a produsului ales
(Vermitan - ABZ) a fost apreciată prin aplicarea
testului de reducere al ouălor din fecale (FECRT),
post-terapeutic la 7, 14, 21 şi 28 de zile.
Datele obŃinute au fost interpretate statistic
cu programul ARP (Cernea şi col., 2008a; Cernea şi
col., 2008b).

Introducere
Strongilatozele
gastrointestinale
sunt
geohelmintoze cu evoluŃie cronică, sezonieră,
întâlnită la păşunat, care afectează atât rumegătoarele
mici, cât şi rumegătoarele mari. Se exprimă prin
tulburări degestive, dismetabolii, întârziere în
dezvoltare la tineret, sindrom anemic şi slăbire, iar
sub forma cronică, are repercursiuni tot anul asupra
productivităŃii la animalele adulte. Este produsă de
nematozi care se localizează în abomasum şi în
intestinul subŃire (Cozma, 2001).
Datorită extinderii prejudiciilor pe care le
produc aceste afecŃiuni, este necesară depistarea
invaziilor parazitare, chiar şi a celor cu evoluŃie
subclinică. Această depistare trebuie urmată de
identificarea exactă a agentului etiologic implicat şi a
caracteristicilor sale genetice, biologice şi ecologice,
a posibilei rezistenŃe la medicaŃia specifică, toate
acestea având în vedere selectarea unor medicamente
antiparazitare cu eficacitate cât mai mare (Moore,
2000).
Produsele medicamentoase pe bază de
derivaŃi probenzimidazoli (PBZ) şi benzimidazoli
(BZ) reprezintă o clasă de substanŃe des utilizate în
tratamentul helmintozelor.
RezistenŃa unui parazit la o substanŃă
medicamentoasă este definită ca fiind ” capacitatea
unui individ parazitar de a dezvolta toleranŃă la o
doză toxică, care este mortală pentru majoritatea
indivizilor normali aparŃinând aceleiaşi specii” (Le
Jambre şi col., 1978) sau abilitatea paraziŃilor dintro populaŃie de a supravieŃui tratamentului
medicamentos, care este în general eficace.
Fenomenele de chimiorezistenŃă pot apărea
la toŃi membrii familiei benzimidazolilor, deoarece
toŃi acŃionează asupra aceluiaşi receptor proteic – β
tubulina care suferă modificări la paraziŃii rezistenŃi,
astfel încât nici un derivat benzimidazol nu se mai
poate fixa pe acest receptor.
Cercetările privind profilul parazitologic şi
terapia unor endoparazitoze la ovine, au fost
efectuate în luna aprilie 2008, la ferma zootehnică
din judeŃul Alba, localitatea MihalŃ şi Facultatea de
Medicină Veterinară, Disciplina de Parazitologie şi
Boli Parazitare, pe un efectiv de 450 ovine
autohtone, rasa łigae şi łurcană, rase specializate
pentru producŃia de lapte.

Rezultate şi discuŃii
În urma examenului coproparazitologic
efectuat au fost evidenŃiate infecŃii şi infestaŃii
parazitare
cu:
Eimeria
spp.,
Dicrocelium
lanceolatum,
cestode,
strongili
digestivi,
Stronyiloides şi Trichocephalus.
În scopul testării eficacităŃii medicaŃiei pe
bază de derivaŃii benzimidazolici (BZM) in vitro
cercetările au fost efectuate în perioada aprilie 2008
urmărind stabilirea gradului de chimiorezistenŃă
utilizând testul de eclozionare al ouălor (EHA). În
acest scop au fost recoltate ouă de strongili din
fecalele de ovine prin metoda Willis.
Au fost testate un număr de trei substanŃe din
grupa
derivaŃiilor
benzimidazolici
(BZM):
albendazol (ABZ), fenbendazol (FBZ), mebendazol
(MBZ), pe cele două loturi de ovine (martor şi
tratat), determinăriile fiind efectuate ante-terapeutic.
În cazul testului EHA efectuat cu albendazol
(ABZ), la probele de la lotul martor se remarcă
faptul că procentul de eclozionare la concentraŃa de
referinŃă (0,15µm/ml s.a.) a fost de 69,23%, valoarea
fiind peste limitele admise (50%). Aceste date relevă
o eficacitate redusă a albendazolului (ABZ) asupra
eclozionării ouălor de strongili.

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate în luna aprilie
2008, pe un efectiv de 450 ovine (250 oi mame, 240
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În cazul testării in vitro a fenbendazolului
(FBZ) prin testul EHA se remarcă faptul că la toate
concentraŃiile utilizate s-a obŃinut procese de
eclozionare ceea ce reflectă o acŃiune limitată a
acestei substanŃe asupra ouălor de strongili. Procesul
de eclozionare la concentraŃiile de referinŃă a fost de
64% fiind cu 14 procente mai mare decât limita
maximă admisă.
La testulul de eclozionare al ouălor realizată
cu mebendazol (MBZ), rezultatul obŃinut la citirea
directă a plăcilor a fost diferită faŃă de substanŃele
testate anterior. Astfel la concentraŃia maximă
utilizată (5µm/ml s.a.) s-a constatat pentru prima
dată inhibarea completă a eclozionării ouălor. Mai
mult decât atât la concentraŃiile de referinŃă
procentul de eclozionare a fost sub limita maximă
admisă (50%), înregistrând valorii de 40%. Toate

aceste date ar conduce la ideea că din cele trei
substanŃe testate mebendazolul (MBZ) ar fi cel mai
indicat în tratamentul strongilidozelor la acest lot de
ovine.
În schimb interpretatarea statistică a datelor
utilizând programul ARP scoate în evidenŃă o
dreaptă de predicŃie a cărei valori sunt cu mult peste
cele obŃinute la testarea albendazolului (ABZ),
fenbendazolului (FBZ) (Fig.1). Se remarcă faptul că
dreapta de predicŃie trece în dreptul concentraŃiei de
referinŃă (0,15 µm/ml s.a.) la valori de concentraŃie
Y=100,21. Valoarea maximă a parametrului Y la
testarea mebendazolului (MBZ) a fost de 1154,15
fiind cu mult peste cele obŃinute în cazul
albendazolului (ABZ) şi a fenbendazolului (FBZ)
(Fig.1)
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Figura 1. Aspectul dreptelor de predicŃie în cazul testării prin EHA a soluŃiei de albendazol, mebendazol si fenbendazol pe
ouăle de strongili provenite de la lotul martor de ovine din localitatea MihalŃ, judeŃul Alba (aprilie 2008).

la concentraŃii de 2,5 µm/ml s.a. (14,29%) şi o
maximă la concentraŃii de 0,0049 µm/ml s.a.
(57,14%).
La concentraŃia de referinŃă procentul de
eclozionare al ouălor de strongili la specia ovine a
fost de 37,50% încadrându-se astfel în parametrii
normali de eficacitate.
Rezultate similare s-au obŃinut şi în cazul
testării fenbendazolului (FBZ) pe aceleaşi probe de

În scopul determinării eficacităŃii in vitro a
derivaŃiilor benzimidazolici (BZM) s-au efectuat
ante-terapeutic teste de eclozionare a ouălor de
strongili provenite de la oile din lotul martor, unde
au fost testate din nou cele trei substanŃe albendazol
(ABZ), fenbendazol (FBZ), mebendazol (MBZ).
Testarea eficacităŃii albendazolului (ABZ) a
scos în evidenŃă procente pozitive de eclozionare la
toate concentraŃiile folosite, minima fiind înregistrată
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comparativ cu cea a mebendazolul (MBZ) şi a

fecale recoltate de la lotul tratat. Astfel maxima
procentului de eclozionare s-a obŃinut la concentraŃii
de 0,098 µm/ml s.a.
În schimb la concentraŃii de referinŃă pentru
mebendazol (MBZ) procentul de eclozionare a fost
de 60%, iar prin interpretare statistică valoarea
parametrului Y la această concentrare a fost de
57,37.
Analiza comparativă a rezultatelor la testele
EHA cu cele trei substanŃe active evidenŃiază
eficacitatea superioară a albendazolului (ABZ)

fenbendazolul (FBZ) (Y=649,90). Aceste teste
in vitro realizate la lotul de oi tratate, au
evidenŃiat faptul că eficacitatea cea mai scăzută
asupra ouălor de strongili a avut-o mebendazolul
(MBZ) şi fenbendazolul (FBZ), ceea ce reflectă
posibilitatea instalării fenomenelor adaptative
ale populaŃiei de nematozi la acest tip de
medicaŃie
(Fig.1,
Fig.2).
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278,81

158,61

98,51

68,46

53,44

45,92

42,17

40,29

39,35

38,88

38,65

38,41

MBZ % eclozionare

Figura 2. Aspectul dreptei de predicŃie în cazul testării prin EHA a soluŃiei de albendazol, mebendazol si fenbendazol pe
ouăle de strongili provenite de la lotul tratat de ovine din localitatea MihalŃ, judeŃul Alba (aprilie 2008)

Experimentele de testare in vivo a
chimiorezistenŃei paraziŃilor sunt importante în
dezvoltarea
cunoştinŃelor
despre
rezistenŃă,
constituind repere după care pot fi validate testele in
vitro (Coles şi col., 1992; Cernea, 2005e).
Principiul testelor in vivo de determinare a
chimiorezistenŃei strongililor de la ovine pornesc de
la premisa că dacă un tratament antihelmintic
eficient reduce OPG la zero, aceasta va fi doar o
situaŃie temporară, în cele din urmă va reîncepe
eliminarea de ouă o dată cu repopularea lumenului
de către noii adulŃi de nematozi sau revenirea
larvelor de strongili mari în biotopul caracteristic,
după încheierea perioadei de migraŃie (Cernea,
2004b).

În scopul testării eficacităŃii terapeutice a
albendazolului in vivo asupra strongilidozele
digestive la ovine a fost aplicat testul de reducere al
ouălor din fecale (FECRT). Au fost alcătuite loturi
de ovine omogene toate de sex femel având vârsta
cuprinsă între 2 - 4 ani. De la ambele loturi au fost
recoltate probe de fecale ante-terapeutic şi postterapeutic la intervale de 7, 14, 21, 28 zile.
La lotul martor se constată faptul că la 7 zile
nivelul infestaŃiei ajunge la valori maxime (1210
OPG), înregistrând pe întreg parcursul acestui studiu,
ulterior o tendinŃă descendentă post-terapeutic (PT)
la 14 zile-990 OPG, PT 21 zile-760 OPG, PT 28
zile-700 OPG (Tabel 1).
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Tabel 1. Rezultatele AT şi PT obŃinute prin metoda McMaster la ovinele tratate cu ABZ (
(Localitatea MihalŃ, judeŃul Alba - aprilie 2008)

Nr. matricol

Sex

Vârstă

Lot martor - nr. OPG
Ro 10588048715
F
Ro 10588048725
F
Ro 10588048681
F
Ro 10588048691
F
Ro 10588048682
F
Medie
Lot tratat - nr. OPG
Ro 10588048728
F
Ro 44490530
F
Ro 44490349
F
Ro 44490493
F
Ro 44490534
F
Medie

AT
0 zile

PT
7 zile

14 zile

21 zile

28 zile

3
3
4
2
3

50
1000
200
100
1250
520

0
2500
50
0
3500
1210

200
2500
100
150
2000
990

200
1500
100
100
1900
760

300
1700
150
150
1200
700

4
4
2
2
3

750
600
1050
50
1100
710

50
100
0
0
0
30

200
200
250
150
600
280

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1400
1200

OPG

1000
800
600
400
200
0
-200

0 zile

7 zile

14 zile

21 zile

28 zile

Lot Martor

520

1210

990

760

700

Lot Tratat

710

30

280

0

0

Figura 3. Dinamica AT şi PT a nivelului OPG la ovinele tratate cu ABZ (localitatea MihalŃ, judeŃul Alba aprilie 2008)
Interpretarea statistică la datele obŃinute la
FECRT confirmă din punct de vedere matematic
rezultatele obŃinute prin calcularea OPG, anteterapeutic (AT) şi post-terapeutic (PT). La lotul
martor procentul de reducere s-a situat sub valori
mult mai mici de 95% având chiar valori negative,

minima înregistrându-se la 7 zile (-132,692)
comparativ cu valoarea anteterapeutic (ziua 0).
Datorită lipsei medicaŃiei la acest lot martor de
ovine, atât limita inferioară cât şi cea superioară a
intervalului de încredere 95% a avut valori sub limita
acceptată (90%) de eficacitate (Fig. 4).
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% de reductie

-100

L.sup.I.C. 95%
65

56

53

100

L.inf.I.C. 95%

-34,61

-46,15

-90,38

65

-132,69

-300
-423

-500
-518

%
-700
-722

-900
-1100

-1060

-1300

interval de timp

Figura 4. Dinamica PT a procentului de reducŃie şi limitele intervalului de încredere 95% exprimate prin nivelul OPG al
oilor tratate cu ABZ (localitatea MihalŃ, judeŃul Alba - aprilie 2008)

Tratamentul efectuat cu albendazol (ABZ) la
lotul de ovine luat în studiu a confirmat prin analiza
statistică a rezultatelor obŃinute prin metode
coproparazitologice efectuate la intervale de timp
diferite post-terapeutic. Astfel, procentul de reducŃie
a avut valoare maximă (100%) la 21 zile şi 28 zile
post-terapeutic, ceea ce confirmă eficacitatea ridicată
a albendazolului (ABZ) asupra strongililor adulŃi şi
ouălor.Limita intervalului de încredere 95% a fost la
7 zile post-terapeutic cuprinsă între 82-99%,
% de reductie
100
90

respectiv 11-82% la 14 zile postterapeutic, ceea ce ar
conduce la ideea de adaptare a strongililor la
medicaŃia cu derivaŃi benzimidazolici. În schimb la
21 zile şi 28 zile post-terapeutic datorită procentului
de reducŃie de 100%, intervalul de încredere 95% nu
a existat, ceea ce confirmă eficacitatea şi durata
prelungită de acŃiune a albendazolului indusă prin
metaboliŃii săi activi (Fig.5 ).

L.inf.I.C. 95%

95,77

L.sup.I.C. 95%

100

99

82

100

82

80
70
60,56

60

%

50
40
30
20
11

10
0

PT - 7 zile

PT - 14 zile

PT - 21 zile

PT - 28 zile

interval de timp

Figura 5. Dinamica PT a procentului de reducŃie şi limitele intervalului de încredere 95% exprimate prin nivelul OPG al
oilor tratate cu ABZ (localitatea MihalŃ, judeŃul Alba - aprilie 2008)
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in vitro studies regarding the benzimidazolic
derivates efficiency (eggs hatch assay - EHA) at
the benzimidazolic derivates efficiency in
sheep’s digestive strongylidoses (albendazole,
mebendazole and fenbendazole) was establish
the therapeutically protocol (active solutes,
commercial products, doses and way of
administration).
Post-therapeutically at the 7, 14, 21 and 28
days the therapeutically eficacity was tested
with the faecal egg count reduction test
(FECRT).
In
adult
sheeps
have
been
diagnosticated parasitic conditions with Eimeria
spp, Dicrocellium lanceolatum, Strongyloides
spp, digestive strongly.
In
vitro
studies
regarding
the
benzimidazolic derivates efficiency in sheep’s
digestive strongylidoses revealed maximum
sensitivity at albendazol (ABZ)(Y=278,81). The
fenbendazol (FBZ) presented in vitro low
efficiency (Y=649,90), witch reflects the
nematode adaptation capacity at this type of
medication. Vermitan therapy at maximum
eficiency revealed by the egg reduction test
from feaces. As so the post-therapeutic exam
(at 7,14,21,28 days) no strongly or cestod eggs
were observed.
Key
words:
digestives
strongly,
chemoresistances, benzimidazolic derivates,
sheeps.

Concluzii
Cercetările
privind
chimiorezistenŃa
strongililor digestivi de la ovine la derivaŃi
benzimidazolici şi eficacitatea terapeutică a
albendazolului (Vermitan), efectuate în perioada
aprilie 2008, pe un efectiv de 450 ovine din
localitatea MihalŃ, judeŃul Alba, au relevat
următoarele aspecte:
1. au fost diagnosticate stări de parazitism cu
Eimeria spp., Dicrocelium lanceolatum,
strongili digestivi, Strongyloides spp.,
Trichocephalus spp. şi oncosfere.
2. studiul in vitro privind sensibilitatea
strongililor digestivi de la ovine la derivaŃi
benzimidazolici, a scos în evidenŃă
sensibilitatea maximă a acestora la
albendazol (ABZ) (Y=278,81); sensibilitate
scăzută au prezentat faŃă de fenbendazol
(FBZ) (Y=649,90);
3. terapia cu Vermitan (s.a. albendazol) a avut
eficacitate maximă, relevată prin testul
reducerii ouălor din fecale (FECRT).
SUMMARY
The researches have been done in November
2007 – April 2008 period, on an effective of 450
sheep from MihalŃ, Alba county and the
researcher’s purpose was to establish the
parasitological profile and to make the
therapeutically protocol. After identifying the
parasitosis present on the studied sheep by
coproparasitologycal exam and after we made
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REZUMAT
Studiul întreprins în perioada octombrie 2007 – mai 2008 a urmărit stabilirea profilului
parazitar la carnivorele sălbatice menŃinute în captivitate în trei grădini zoologice din Transilvania:
Turda, Tg. Mureş şi Braşov, cu scopul asigurării stării de sănătate şi bunăstare a acestor animale
şi prevenirii răspândirii unor boli cu caracter zoonotic la vizitatorii acestor unităŃi.
Au fost examinate probe de fecale provenind de la aceste animale şi au fost diagnosticate
infestaŃii cu următoarele specii parazite: Toxascaris leonina, Toxocara cati, Strongyloides
stercoralis, Trichocephalus vulpis, Capillaria spp., Cryptosporidium spp., Isospora spp., cu nivele
diferite ale intensivităŃii parazitismului.
A fost testată, de asemenea, eficacitatea terapeutică a produsului Drontal Plus
(praziquantel, pyrantel embonate şi febantel) la carnivorele din Zoo Turda. Produsul a demonstrat
o eficacitate maxima, exprimată prin rezultatele negative stabilite la controlul coproparazitologic
post-terapeutic.
Considerăm ca acest studiu este capabil să dea o imagine complexă asupra infestaŃiilor
parazitare care afectează de regulă animalele menŃinute în grădinile zoologice.
Cuvinte cheie:endoparaziŃi, animale sălbatice.
Introducere
Grădinile zoologice au menirea de a educa
publicul larg în ceea ce priveşte fauna sălbatică,
de a susŃine programele de reproducere a
animalelor din speciile pe cale de dispariŃie şi de a
aduce fonduri necesare pentru proiecte de
protejare a mediului. Cele mai renumite astfel de
parcuri zoologice se găsesc în Monkey World
(Dorset, Marea Britanie), Woodland Park Zoo
(Seattle, SUA) şi Smithonian’s National Zoo
(Washington, SUA). Din păcate nu toate grădinile
zoologice se află la acelaşi nivel de dezvoltare.
Animalele sălbatice din grădini zoologice pot
constitui rezervor pentru diferite boli parazitare
sau infecŃioase. În acest context, se pune problema

cunoaşterii bolilor acestora şi stabilirea unor
măsuri corespunzătoare de prevenire şi combatere.
Supravegherea parazitologică continuă se
impune la toate efectivele de animale din grădinile
zoologice în scopul menŃinerii unor efective
sănătoase şi a limitării riscului de contaminare
umană în cazul parazitozoonozelor.
Obiectivele majore ale supravegherii
parazitologice vizează: asigurarea condiŃiilor de
confort fiziologic în adăposturi, ocrotirea sanitară
antiinvazională a tineretului prin deparazitarea
femelelor înainte de împerechere, sau în prima
perioadă de gestaŃie şi alimentaŃie raŃională.
Organizarea controlului parazitologic continuu se
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va face sistematic urmărind surse de informare
diverse, cum sunt anchetele epizootologice şi
parazitologice, examenele clinice şi necropsice.
Grădinile zoologice sunt obligate să
prezinte publicului exemplarele în stare perfectă
de întreŃinere. Acestea trebuie alimentate conform
cerinŃelor fiecăruia, tratate în cazul apariŃiei
bolilor, Ńinute în spaŃiu adecvat nevoilor lor.
În momentul de faŃă la nivel mondial,
european se depun mari eforturi pentru ocrotirea
naturii inclusiv a faunei sălbatice. În acest context
problemele grădinilor zoologice sunt de mare
actualitate.
În vederea asigurării menŃinerii sănătăŃii
mamiferelor şi în vederea aplicării unor măsuri
eficace de profilaxie este necesară cunoaşterea
bolilor care pot evolua la mamiferele Ńinute în
grădini zoologice.
Un argument în plus pentru efectuarea
acestor cercetări este şi faptul că datele din
literatură referitoare la parazitozele mamiferelor
sălbatice Ńinute în captivitate sunt mai sărace. De
asemenea pentru a prezenta publicului aceste
carnivore este foarte important ca ele să fie
sănătoase, să nu fie parazitate.
Scopul lucrării a fost stabilirea în
dinamică a profilului endoparazitar la mamiferele
carnivore din grădinile zoologice, testarea

eficacităŃii terapiei, în vederea asigurării sănătăŃii,
bunăstării
animalelor
şi
preîntâmpinării
răspândirii zoonozelor la adulŃii şi copiii care
vizitează aceste locuri.
De asemenea, evaluarea evoluŃiei
parazitozelor, comparativ la mai multe parcuri şi
grădini zoologice a avut ca scop aprecierea
influenŃei condiŃiilor de captivitate asupra
epidemiologiei acestora.
Material şi metode
Materialele au provenit de la grădinile
zoologice din Turda, Târgu-Mureş şi Braşov,
studiul fiind efectuat în perioada octombrie 2007
– mai 2008. S-a recoltat câte o probă de fecale de
la fiecare specie de mamifer, conform tabelului 1.
S-au efectuat 3 recoltări suprapuse celor 3
anotimpuri parcurse pe perioada studiului, şi
anume:
recoltarea I – octombrie 2007 – recoltarea
de toamnă
recoltarea II – februarie 2008 – recoltarea
de iarnă
recoltarea III – mai 2008 – recoltarea de
primăvară.

Tabelul 1. Probele de fecale şi perioada de recoltare, pe specii şi locaŃii
SPECIA
Leu
Tigru
Jaguar
Leopard (pantera)
Puma
Râs
Lup
Vulpe

TURDA
I, II, III
I, II, III
II, III
II, III
I, II, III

TG. MUREŞ
I, II, III
I, II, III
I, II, III
I, II
I, II
I, II, III
I, II, III-

Probele au fost prelucrate prin metode
coproparazitologice de flotaŃie, cu soluŃie
suprasaturată de clorură de sodiu(Willis) şi
sedimentare(sedimentare activă).
La recoltarea a III-a s-a recurs la diagnosticul infecŃiei cu Criptosporidium spp.,efectuându-se
frotiuri din fecale colorate prin metoda Henriksen.
Aprecierea intensivităŃii parazitismului s-a facut
prin acordarea unor “+”, dependent de numărul de
ouă observate pe câmpul microscopic, astfel:
•
+
un singur ou la câteva
câmpuri
•
++ un ou pe câmp

BRASOV
I, II, III
I, II, III
I, II, III
I, II, III
I, III

Rezultate şi discuŃii
Animalele din grădinile zoologice studiate nu au
avut probleme majore în privinŃa bolilor
parazitare, bacteriene sau virale, majoritatea
murind din cauza senilităŃii sau accidentelor.
Conform datelor din registrele grădinilor
zoologice din cele 3 oraşe, nu există date privind
prezenŃa unor parazitoze la mamiferele găzduite în
incinta lor. Acest lucru se datorează faptului că nu
s-au efectuat examene coproparazitologice la
animale.
Identificarea speciilor de endoparaziŃi s-a
realizat în funcŃie de caracterele morfologice ale
elementelor parazitare eliminate prin fecale,
urmărindu-se forma, aspectul şi dimensiunile
acestora.

•
+++ mai mult de un ou pe
câmp.
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Studiul efectuat in perioada octombrie
2007 – mai 2008 în grădinile zoologice din Turda,
Tg. Mureş şi Braşov a relevat prezenŃa unor
parazitoze, care au variat în funcŃie de specia de la
care au fost recoltate probele. Rezultatele sunt

prezentate sub formă de tabele sintetice, în funcŃie
de specia gazdă pe luni şi locaŃie. Rezultatele sunt
prezentate sub formă de tabele sintetice, în funcŃie
de specia gazdă pe luni şi locaŃie.

Tabelul 2. Fauna endoparazitară la lei din grădini zoologice
Grădina
Grădina zoologică
Grădina zoologică
Determinare
Turda
Tg. Mureş
I
Toxascaris leonina (+++) Toxascaris leonina (+)
II
Toxascaris leonina (+)
Toxascaris leonina (+)
III
Toxascaris leonina (+)
Toxascaris leonina (+)
Cryptosporidium spp.
Se observă, că singura helmintoză identificată la
lei a fost ascaridoza cu Toxascaris leonina,
semnalată la toate cele 3 determinări, în toate
grădinile zoologice menŃionate. Intensivitatea
parazitismului a înregistrat, în majoritatea
cazurilor nivele reduse, doar la lei provenind din
Turda şi Braşov evidenŃiindu-se un parazitism
accentuat, la prima, respectiv a treia determinare.
La determinarea a III-a au fost identificate
infecŃii cu Criptosporidium spp. la leii din Zoo
Braşov, respectiv cu oochisturi de Isospora spp. la
cei din Tg. Mureş.
Examinarea coproparazitologică a 112
probe provenind de la 58 de lei din Parcul
NaŃional Serengeti şi Ngorongoro, Tanzania a
relevat prezenŃa a 15 genuri de paraziŃi. Cele mai
frecvent întâlnite parazitoze au fost: Spirometra
sp. (63%), Taeniidae (58%), Ancylostoma sp.
(56%) şi oochisturi de coccidii (53%). Dintre
gazde, 97,3% au fost identificate cu cel puŃin o
specie de parazit (Muller-Graf, 1995).
Examinarea coproparazitologică a 33 de
lei din Parcul NaŃional Serengeti şi Ngorongoro,
Tanzania au evidenŃiat 19 paraziŃi diferiŃi, dintre
care 12 au fost semnalaŃi în premieră:
Aelurostrongylus sp., un acantocefal şi un
anoplocefalid ambele neidentificate, Capillaria
sp., Demodex sp., Eimeria sp., Habronema sp.,

Grădina zoologică
Braşov
Toxascaris leonina (+)
Toxascaris leonina (+++)
Toxascaris leonina (+)
Isospora spp.

Isospora felis, Isospora rivolta, Isospora sp., o
specie de trematod care nu a mai fost descrisă
până atunci la lei şi Trichuris sp. (Bjork et al,
2000).
După cum se observă, Toxascaris leonina
nu figurează printre parazitozele comune leilor în
mediul lor natural. Putem desprinde concluzia că
acesta este un parazit preluat de către leii captivi
de la pisici sau câini domestici. Pentru prevenirea
contaminării leilor se impun măsuri de control al
accesului câinilor şi pisicilor în grădina zoologică.
Referindu-ne
la
infecŃia
cu
Cryptosporidium felis, este posibil ca specia
implicată să fie C. felis, specie ce parazitează la
felinele domestice în diverse regiuni geografice.
(Thomaz şi colab., 2007 ; Palmer şi colab., 2008 ;
Rambozzi şi colab., 2007) În cadrul celor trei
grădini zoologice este posibil ca cohabitarea
felinelor sălbatice cu cele domestice, răspândite în
incinta parcurilor să constituie modalitatea şi
totodată sursa de infecŃie pentru cele sălbatice.
Specia de Isospora diagnosticată pare a fi,
prin dimensiunile mari pe care le are, între 25 – 30
µ, Isospora felis, specie identificată la leii din sudvestul deşertului Kalahari, în Namibia. (Smith şi
Kok, 2006). Sursa de contaminare a leilor
menŃinuŃi în captivitate poate fi pisica domestic.

Tabelul 3. Fauna endoparazitară la tigri din grădini zoologice
Grădina

Grădina zoologică
Turda

Grădina zoologică
Tg. Mureş

Grădina zoologică
Braşov

I

Toxascaris leonina (+++)

Toxascaris leonina (+)

Toxascaris leonina (+)
Toxocara cati (+)

II

Toxascaris leonina (+)
Strongyloides stercoralis (+)

III

Toxascaris leonina (+)

Toxascaris leonina (+++)
Isospora spp.(+)
Trichocephalus vulpis (+)
Cryptosporidium spp.

Determinare
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Toxocara cati (+)
-

În cazul tigrilor au fost identificaŃi 6 specii
parazitare, şi anume: Toxascaris leonina,
Toxocara
cati,
Strongyloides
stercoralis,
Trichocephalus vulpis, Isospora spp. şi
Cryptosporidium spp..
Datele din literatură sunt mai mult axate
pe studii efectuate în parcuri naŃionale. Astfel, sau analizat fecalele tigrilor din Tadoba National
Park,
India.
PrevalenŃa
şi
intensitatea
parazitismului au fost mari, iar paraziŃii cu ciclu
indirect de viaŃă au fost predominanŃi. Din 70 de
probe analizate, 57 au fost pozitive. Examenul
necropsic al unor tigrii în vârstă au relevant

prezenŃa lui Diphyllobothrium (32 m lungime),
Taenia sp. (8 m lungime) şi Toxascaris leonina.
PrevalenŃa şi abundenŃa paraziŃilor la tigri din
Tadoba a fost mare dar mult mai mică comparativ
cu alte studii din India şi Tailanda.
Diphyllobothrium a fost identificat în 37 de probe.
Speciile de Diphyllobothrium la carnivorele
domestice au un ciclu de viaŃă având ca şi gazdă
intermediară peştele. Se pare că tigrii din acea
zonă nu mănâncă peşte, este deci posibil ca
speciile de Diphyllobothrium identificate la tigru
să aibă un biociclu diferit (Marathe et al, 2002).

Tabelul 4 Fauna endoparazitară la jaguari din grădini zoologice
Grădina
Determinare
I
II
III

Grădina zoologică
Tg. Mureş

Grădina zoologică
Braşov

ou tip strongil (+).

-

Din datele prezentate se constată faptul ca această
specie prezintă un nivel redus de parazitare fiind
diagnosticată o infestaŃie cu ouă de tip strongil la
animalul menŃinut în captivitate la grădina
zoologică din Tg. Mureş, la determinarea de
primăvară. Aceste ouă sunt probabil ouă ale
nematozilor din familia Ancylostomidae, respectiv
Ancilostoma tubaeformae sau A. caninum, ori
Uncinaria stenocephala.
O
supraveghere
coprologică
a
parazitozelor la această specie, realizată în
America de Sud a relevat o incidentă de 92% a
acestor infestaŃii, fiind pozitive 23 din 25 probe
recoltate.(Patton şi colab., 1986)
Leopardul este o specie rară în grădinile
zoologice din Ńara noastră, fapt confirmat de
existenŃa lui doar în parcul zoo din Tg. Mureş, din
cele 3 luate în studiu. La cele două determinări,
realizate în toamna 2007 şi iarna următoare, nu au

fost diagnosticate infestaŃii endoparazitare la
specia respectivă.
Pe plan mondial, studiile privind
infestaŃiile parazitare la această specie sunt
parcimonioase, probabil datorită caracterului de
specie protejată de convenŃiile internaŃionale. Cu
toate acestea, supravegherea coprologică a
leoparzilor sălbatici din Tailanda a relevat o
pozitivitate
de
94%
a
infestaŃiilor
parazitare.(Patton şi Rabinowitz, 1994)
Puma este menŃinută în captivitate în
grădinile zoologice din Turda şi Tg. Mureş. La
animalele respective au fost diagnosticate
infestaŃii cu Toxascaris leonina, la animalul din
zoo Tg. Mureş, la determinarea I şi Strongyloides
stercoralis, la determinarea de iarnă realizată la
Turda. Intensivitatea parazitismului a fost, în
ambele cazuri, redusă si nu au fost diagnosticate
infestaŃiile respective la celelalte determinări.

Tabelul 5 Fauna endoparazitară la pumă din grădini zoologice
Grădina
Determinare
I
II
III

Grădina zoologică
Turda

Grădina zoologică
Tg. Mureş

Strongyloides stercoralis (+)
-

Toxascaris leonine (+)
-

La pumă, cercetările referitoare la prezenŃa
unor infestaŃii parazitaresunt intreprinse in special
pe continentul nord-american, locul de origine a

acestei specii. Foster şi colab. (2006), examinează
prin necropsie 35 de pume colectate din şase
districte din sudul Floridei între 1978 şi 2003.
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Autorii identifică 9 specii de helminŃi (un
trematod, şase nematode şi două de cestode)
considerând ca fiind specii cu prevalenŃa cea mai
mare Alaria marcianae (LaRue, 1917) (100%),
Spirometra mansonoides (Mueller, 1935) (91%),
şi Ancylostoma pluridentatum (Alessandrini,
1905) (89%). Specia Ancylostoma caninum
(Ercolani, 1859)a fost raportată pentru prima dată
la pumă în Florida.
Patton şi colab. (1986) stabilesc o
incidenŃă a infestaŃiilor helmintice la pume
sălbatice în bazinul Belizelor din America de Sud
de 100%.
Râsul provine din grădina zoologică din
Tg Mureş, singura din cele trei luate in studiu
care, în perioada studiului nostru a avut această
specie în captivitate. Rezultatele examenelor
coproparazitologice realizate sunt redate in tabelul
6.
La toate examenele realizate, animalele
aparŃinând speciei respective au fost negative din
punct de vedere parazitologic.
La râs, identificarea profilului parazitar
face obiectul unor studii cu caracter regional,
realizate in special pe animale sălbatice. MariePierre Ryser-Degiorgis într – o lucrare apărută în
anul 2001 încearcă să strângă parazitozele, care
afectează subspecia de râs european: Capillaria
sp., Aelurostrongylus abstrusus, Paragonimus
kellicotti, Filaroides rostratus, Angiostrongylus
gubernaculatus,
Capillaria
aerophila,
Metatheliazia sp., Troglostrongylus wilsoni,
Vigisospirura potekhina, Toxocara sp., Taenia
sp., Trichuris sp., Capillaria sp., Uncinaria sp.,
Nematodirus sp., Toxascaris leonina, Trichinella
spp. (Marie-Pierre Ryser-Degiorgis, 2001).
H. Valdmann, E. Moks şi H. Talvik într –
o lucrare amplă relatează despre examinarea a 37
de carcase de râşi, realizată între 1999 – 2001 în
Estonia. Ei găsesc următoarele specii de paraziŃi:
Diphyllobothrium latum (5%), Taenia pisiformis
(100%), Taenia laticollis (41%), Taenia
hydatigena (3%), Taenia taeniaeformis (3%),

Toxocara cati (68%), Trichinella spp. (22%) şi
Capillaria spp. (H. Valdmann, E. Moks, H.
Talvik, 2004). În acelaşi perioadă, 1999 – 2002
cercetările în această direcŃie decurg şi în Letonia.
Bagrade şi col. (2003) examinează 42 de cadavre,
la care anunŃă prezenŃa speciilor T. pisiformis,
Toxocara mystax (cel mai frecvent), Thominx
aerophilus, Capillaria feliscati, Trichinella spp. şi
a unei specii neidentificate. H. Valdmann, E.
Moks şi H. Talvik, compară datele obŃinute de ei
cu cele obŃinute de alŃi autori. Astfel infestaŃie
masivă cu Toxocara cati s – a găsit în Lituania
(Kazlauskas şi Prusaite, 1976; Kazlauskas şi
Matusevicius, 1981, citat de H. Valdmann, E.
Moks, H. Talvik, 2004); Toxocara spp. a fost cea
mai frecventă helmintoză a râşilor din ElveŃia
(Schmidt-Posthaus şi col., 2002, citat de H.
Valdmann, E. Moks, H. Talvik, 2004) şi T.
pisiformis, T. hydatigena în Bielorussia (Karasev,
1975; Schimalov şi Schimalov, citat de H.
Valdmann, E. Moks, H. Talvik, 2004). InfestaŃia
cu Trichinella spp. este foarte răspândită; probe
examinate în ElveŃia, conŃineau fără excepŃie
paraziŃi
din
specia
Trichinella
britovi
(www.bag.admin.ch). Între 1985 – 2003 s – au
examinat 200 de cadavre de râşi în Suedia, din
care 10 (5%) carcase erau infestate cu Trichinella
spp. iar la un singur exemplar din Froso (zona
Ostersund) s – a găsit specia Trichinella
pseudospiralis (Pozio E. şi col., 2004). OksanenA., Lindgren-E. şi Tunkkari-P.(1998) prin metoda
digestiei artificiale examinează probe musculare
provenite de la 327 de râşi, împuşcaŃi în perioada
1989 – 1994 în diferite localităŃi din Finlanda.
Dintre acestea, 132 (40%) erau pozitive cu
Trichinella spp. Oivanen L. şi col., (2002) găsesc
un procent mult mai ridicat (70%) în partea sud vest a Finlandei.
Lupul este menŃinut în captivitate la
gradinile zoologice din Turda şi Braşov.
Rezultatele examenelor coproparazitologice efectuate sunt redate in tabelul 6.

Tabelul 6 Fauna endoparazitară la lup
Grădina
Determinare
I
II
III

Grădina zoologică
Turda

Grădina zoologică
Braşov

Toxascaris leonina (+)
Strongyloides stercoralis (+)

-

Se observă ca animalele din Zoo Braşov sunt întro stare de sănătate vizavi de evoluŃia unor
infestaŃii

parazitare, acestea nefiind diagnosticate la nici
una din cele 3 determinări.
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La Zoo Turda însă, au fost evidenŃiate infestaŃii cu
Toxascaris leonina la determinarea a doua,
respectiv cu femele partenogenetice de
Strongyloides stercoralis, observate prin metoda
Baermann în fecale. În ambele cazuri, s-a
înregistrat un nivel redus al parazitismului.
Determinarea helmintofaunei la lup,
specie carnivoră, este un domeniu cu atractivitate
maximă pentru cercetătorii din întreaga lume.
Studiile sunt însă greu de realizat, au caracter
regional, sunt efectuate în special pe animale
sălbatice vânate şi pe efective mici de animale
examinate, datorită caracterului speciei care, în
majoritatea Ńărilor lumii este ocrotită de legile în
vigoare.
Cu toate acestea, în Spania, Segovia şi
col., (2001) examinează între 1993 – 1999 un
număr de 47 lupi vânaŃi în nord-vestul Ńării şi
colectează un număr de 15 specii de helminŃi.
Helmintofauna identificată a inclus: trematodul
Alaria alata (2.1%); cestozii Taenia hydatigena
(44.7%), T. multiceps (29.8%), T. serialis (2.1%),
Dipylidium caninum (6.4%), Mesocestoides
litteratus (4.2%), şi nematodele Pearsonema
(Capillaria) plica (7.4%), Trichuris vulpis
(10.6%),
Trichinella
britovi
(12.8%),
Ancylostoma
caninum (8.5%),
Uncinaria
stenocephala (51.1%), Toxocara canis (6.4%)
Toxascaris leonina (4.2%), Angiostrongylus
vasorum (2.1%) şi Dirofilaria immitis (2.1%).
Autorii arată ca doar doi lupi au fost negativi
parazitologic;
s-au
înregistrat
infestaŃii
monospecifice la 28,9% din animalele examinate,
iar cea mai comună infra-comunitate de
helminŃi a implicat trei specii. Autorii comunică
pentru prima dată în Spania speciile Alaria alata,
Taenia hydatigena, Mesocestoides spp. aff.
litteratus, P. plica, Trichuris vulpis, iar Taenia
serialis şi D. immitis au fost raportate în premieră
la lup în Europa,în timp ce lupul este identificat
pentru prima dată gazdă pentru Angiostrongylus
vasorum.
În Italia, Guberti şi col., (1993)
examinează între 1987 – 1993 un număr de 89
lupi recoltaŃi de pe tot teritoriul Italiei cu scopul
determinării helminŃilor intestinali. Autorii găsesc
12 specii de helminŃi, incluzând 5 nematode
(Uncinaria stenocephala, Toxocara canis,
Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis şi
Toxascaris leonina) şi 7 cestode (Echinococcus
granulosus, Taenia hydatigena, T. multiceps, T.
pisiformis, T. ovis, Mesocestoides lineatus şi
Dipylidium caninum). Nu au fost detectate
diferenŃe semnificative între parazitismul la cele
două sexe. PrevalenŃa maximă a înregistrat-o
Toxocara canis la tineret, respectiv E. granulosus
şi T. vulpis la adulŃi. Au fost înregistrate

interferenŃe între U. stenocephala şi A. caninum.
Biocenoza parazitară a fost stabilă, în concordanŃă
cu variabilele geografice şi ecologice.
În Polesia, regiune din Belarus, Shimalov
şi Shimalov (2000) realizează un studiu pe un
efectiv de 52 lupi vânaŃi între 1981 – 1996 şi
stabilesc o prevalenŃă a helmintozelor la această
specie de 80%. Identifică 24 specii de helminŃi şi
anume: Isthmiophora melis, Alaria alata,
Opisthorchis
felineus,
Pseudamphistomum
truncatum, Spirometra erinacei, Dipylidium
caninum, Taenia crassiceps, T. hdatigena, T.
kabbei,
T.
psiformis,
T.
Polyacantha,
Echinococcus granulosus, Mesocestoides lineatus,
Capillaria plica, Thominx aerophilus, Trichuris
vulpis, Trichinella spiralis, Ancylostoma caninum,
Uncinaria stenocephala, Crenosoma vulpis,
Toxascaris leonina, Toxocara canis, Spirocerca
lupi şi Macracanthorhynchus catulinus. Rata
infecŃiei cu aceşti helminŃi a variat între 19,2 –
26,9 %, iar numărul paraziŃilor identificaŃi s-a
situat între 1 – 30 exemplare. Tot în Belarus,
Anisimova (2003), identifică, la lup, 26 specii de
helminŃi.
Marquard-Petersen (1997) realizează un
studiu ovohelmintoscopic la lupi din Groenlanda,
prin metode de flotaŃie şi stabilesc o prevalenŃă a
paraziŃilor intestinali de 14%, fiind pozitive 60 de
probe din cele 423 examinate. Pe clase de paraziŃi
identifică 11% nematode (Toxascaris, Uncinaria,
Capillaria şi Nematodirus), şi 3% cestode
(Echinococcus granulosus şi Taenia hydatigena)
fără însă a putea stabili cu certitudine genul de
cestode.
Tot prin metode coproscopice este
studiată fauna helmintică la populaŃia de lupi din
Insulele Royale. Au fost examinate 25 de probe
între 1988 – 1994, şi au fost diagnosticată
prezenŃa ouălor de helminŃi în 13 probe,
prevalenŃa infestaŃiilor fiind de 52%. O singură
probă conŃinea trei specii diferite de helminŃi, în 3
probe au fost identificate ouă provenite de la două
specii, iar alte 9 probe au conŃinut forme
parazitare aparŃinând unei singure specii.
IncidenŃa
maximă
s-a
înregistrat
la
Ancylostomidae (44%), ouăle de Taeniidae au fost
observate în 4 probe (16%), iar o singură probă
(4%) a conŃinut ouă de Filaroides, Trichuris,
Alaria, şi Eucoleus aerophilus.( Peterson şi col.,
1998)
Analiza comparativă a rezultatelor
obŃinute de noi cu cele comunicate de alŃi autori
demonstrează prezenŃa, la lup în captivitate, a unei
helmintocenoze redusă ca diversitate de specii
parazite, mult diferită faŃă de cea identificată la
lupul sălbatic, foarte variată, cu implicarea unui
număr crescut de specii aparŃinând celor 4 clase
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importante: Trematoda, Cestoda, Nematoda şi
Acantocephala.
Această incidenŃă redusă a helmintozelor
la lupul captiv poate fi explicată prin multiplele
posibilităŃi de control al acestora, prin
administrarea de tratamente antiparazitare,
menŃinerea unei stări de igienă ambientală
accentuată care limitează posibilitatea de

contaminare a acestor animale, controlul sever al
alimentaŃiei administrare, a originii cărnii
introduse în alimentaŃia lupilor respectivi.
Vulpea, specie comună în fauna Ńării noastre, este
Ńinută în captivitate în toate cele 3 grădini
zoologice luate în studiu. Rezultatele examenelor
coproparazitologice sunt redate in tabelul 7.

Tabelul 7 Fauna endoparazitară la vulpi din grădini zoologice
Grădina
Determinare

Grădina zoologică
Turda

I

-

II

-

III

-

Grădina zoologică
Tg. Mureş
Capillaria spp. (+)
Toxascaris leonina (+)
Capillaria spp. (+)
Strongyloides stercoralis (+)
Ou tip strongil (+)
Cryptosporidium spp.

Se constată că animalele menŃinute în captivitate
la Zoo Turda sunt sănătoase din punct de vedere
parazitologic nefiind diagnosticate infestaŃii la
acestea la nici unul din cele trei controale
realizate.
La Zoo Tg. Mureş, controlul realizat în
toamna anului 2007 a evidenŃiat evoluŃia
infestaŃiilor cu Capillaria spp. şi Toxascaris
leonina, ambele parazitoze prezentând niveluri
reduse ale intensivităŃii.
În primăvara anului 2008, în aceeaşi
unitate, vulpile au prezentat infestaŃii cu:
Capillaria spp., Strongyloides stercoralis,
Cryptosporidium spp. i cu ouă de tip strongil, cu
valori scăzute ale intensivităŃii parazitismului.
La Grădina Zoologică din Braşov au fost
diagnosticate
infecŃii
cu
oochisturi
de
Cryptosporidium spp. la controlul realizat în
primăvara 2008.
PrezenŃa ouălor de Capillaria la vulpea
roşie poate să aibă două semnificaŃii: fie este
vorba despre capilarioză respiratorie fie sunt ouă
de Capillaria de pasaj, provenite din hrană
(posibil păsări).
Unele studii realizate pe plan mondial fac
referire la profilul parazitar la vulpea menŃinută în
captivitate, dar majoritatea se referă la vulpea
sălbatică. Astfel, în Grecia au fost examinate 314
vulpi; în urma studiului realizat au fost
identificate 18 specii de helminŃi. Cestodele
identificate mai frecvent au fost: Mesocestoides
sp.
(73.2%),Joyeuxiella
echinorhynchoides

Grădina zoologică
Braşov
Cryptosporidium spp.

(24.5%), iar nematodele : Uncinaria stenocephala
(43.9%), şi Toxara canis (28.6%). Speciile J.
echinorhynchoides, Taenia crassiceps şi Onicola
canis au fost identificate pentru prima dată în
Grecia (Papdopoulos şi colab, 1993).
Un studiu epidemiologic facut pe 1040
vulpi roşii din diferite locuri din Danemarca, între
1997 şi 2002 a relevant prezenŃa a 21 helminŃi:
nematode: Capillaria plica (80.5%), Capillaria
aerophila (74.1%), Crenosoma vulpis (17.4%),
Angiostrongylus vasorum (48.6%), Toxocara
canis (59.4%), Toxascaris leonina (0.6%),
Uncinaria stenocephala (68.6%), Ancylostoma
caninum (0.6%), şi Trichuris vulpis (0.5%); 7
cestode: Mesocestoides sp. (35.6%),specii de
taenii (Taenia pisiformis, T. hydatigena, T.
taeniaeformis,
T.
crassiceps)
(22.8%),
Echinococcus multilocularis (0.3%); 4 trematode:
Alaria alata (15.4%), Cryptocotyle lingua
(23.8%), Pseudamphystomum truncatum (3.6%),
Echinochasmus
perfoliatus
(2.4%);
un
acanthocefal: Polymorphus sp. (1.2%) (Saeed et
al, 2006).
Recomandăm,
datorită
caracterului
zoonotic al unor parazitoze evidenŃiate prin
controale coproparazitologice la mamiferele din
grădini zoologice, realizarea unor deparazitări
profilactice periodice, urmate de verificarea
coproparazitologică a eficacităŃii. Recomandăm
de asemenea alternarea produselor antiparazitare,
având în vedere posibilitatea apariŃiei rezistenŃei
la
antihelmintic.
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investigate the internal parasitic population
commonly occurring in captive
zoo
carnivorous to insure the health, welfare of
animals and to prevent parasitological
diseases spreading to the humans visiting
these places. A comparative study was
performed in three zoological gardens:
Brasov, Târgu Mureş and Turda.
Fecal samples were examined from
each species between October 2007 and
May 2008. The wild carnivores examined
were diagnosed with the following parasites:
Toxascaris
leonina,
Toxocara
cati,
Strongyloides stercoralis, Trichocephalus
vulpis, Capillaria spp., Cryptosporidium spp.,
Isospora spp., in different degrees of
infection.
We also tested the efficacity of the
product Drontal Plus on the wild carnivores
from Turda zoological garden. It turned out
that this product has a great efficacity. This
fact was confirmed by the negative results
that we obtain at the next examination(the
onee that we made after we apply the
treatment with Drontal Plus).

Concluzii
Cercetările intreprinse în perioada
octombrie 2007 – mai 2008, în vederea stabilirii
profilului endoparazitar la mamiferele din
grădinile zoologice din Turda, Tg. Mureş şi
Braşov au relevat următoarele:
- Carnivorele sălbatice menŃinute în
captivitate (leu, tigru, jaguar, leopard, puma, râs,
lup şi vulpe) sunt parazitate cu nematode din
speciile Toxascaris leonina, Toxocara cati,
Strongyloides stercoralis, Trichocephalus vulpis,
Capillaria spp. şi Ancylostoma/Uncinaria spp.
infestaŃiile fiind diagnosticate la toate cele trei
grădini zoologice.
- Au fost diagnosticate infecŃii cu
protozoare din genul Isospora spp., posibil specia
Isospora felis şi Cryptosporidium, suspicionând
implicarea speciei Cryptosporidium felis.
- Dintre parazitozele cu potenŃial zoonotic
se remarcă prezenŃa speciilor Toxocara cati,
Strongyloides sp., Ancylostoma/Uncinaria sp.. şi
Cryptosporidium felis.
- Nivelul cel mai redus al infestaŃiilor
parazitare s-a găsit a fi la Zoo Braşov iar cel mai
ridicat la Zoo Turda.

We hope that this study will be able to create
a picture of the parasitological diseases that
are expressing in these zoological gardens
and that in the future we will complet it with
more information.
Key words: endoparasites, wild animals.

ABSTRACT
The objective of this study, done
during October 2007 – May 2008, was to
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REZUMAT
Cercetările efectuate asupra ihtioparazitofaunei la peşti din familia Cyprinidae, crescuŃi în
condiŃii intensive şi semiintensive au relevat următoarele aspecte. Au fost identificate 12 specii de
paraziŃi (6 protozoare şi 6 plathelminŃi), la toate cele patru specii gazdă luate în studiu. Cele mai
multe specii de paraziŃi (9) au fost identificate la crapi (Trichodina, Thelohanellus, Sphaerospora,
Goussia, Diplozoon, Gyrodactylus, Dactylogyrus, Diplostomum, Bothriocepahlus), urmat de sânger
(2) (Myxobolus, Dactylogyrus), caras (2) (Ichthyophthirius, Philometroides) şi cosaş (1)
(Trichodina). Semne clinice au fost puse în evidenŃă doar în cazul ihtioftiriozei la caraşi şi au
constat în semne de hipoxie, necroza cozii cu prezenŃa coloniilor punctiforme de culoare albă şi
mortalitate la puiet.
Cuvinte cheie: cypriniode, parazitol Cluj.
Introducere
familia Cyprinidae crescute în sisteme intensive
sau semiintensive cu relevarea unor aspecte de
patogenitate.

Studiile asupra faunei parazitare la peşti în
România sunt limitate adesea asupra unor studii
biologice, cu caracter de semnalare, atât în sisteme
de creştere artificiale cât şi în condiŃii naturale.
Aceste studii sunt mai frecvente în Delta Dunării
(OŃel şi Constantin, 1989) şi mai rare în regiunea
Transilvania (Mihalca şi col. 2003). Parazitismul la
peştii crescuŃi în sistem de ferme piscicole
dobândeşte o importanŃa crescută, mai ales datorită
mortalităŃilor care pot apare şi nu în ultimul rând
datorită pierderilor economice. Dintre speciile de
peşti vizate, ciprinidele sunt considerate cele mai
importante specii în condiŃiile geoclimatice ale Ńării
noastre. Lucrarea de faŃă are ca scop inventarierea
faunei parazitare la câteva specii de peşti din

Material şi metode
Au fost examinaŃi 160 peşti proveniŃi din
exploatarea piscicolă de la Cefa, judeŃul Bihor şi
din crescătorii particulare în sistem semiintensiv
din judeŃul Cluj, toate din familia Cyprinidae: crap
(Cyprinus carpio carpio), caras (Carassius
carassius), sânger (Hypophthalmichthys molitrix)
şi cosaş (Ctenopharyngodon idella). Peştii au fost
recoltaŃi cu ajutorul năvoadelor şi cu ajutorul
undiŃei. Peştii au fost transportaŃi cu ajutorul unor
recipienŃi de plastic cu apă în stare vie.
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Exemplarele mai mari au fost transportate
acoperite cu gheaŃă. Animalele moarte au fost
transportate în stare refrigerată. Transportul s-a
făcut în general rapid, astfel încât examinarea
probelor să nu depăşească 24 de ore de la recoltare.
Examinarea peştilor s-a făcut în cadrul
laboratorului disciplinei de boli parazitare a
FacultăŃii de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca.
Peştii ajunşi vii, au fost depozitaŃi până la
examinare în bazine cu apă.
Examenul extern a constat în aprecierea
aspectului exterior al peştelui. S-a urmărit cu
ajutorul lupei evidenŃierea paraziŃilor externi,
integritatea tegumentului, evidenŃierea leziunilor
cutanate. Tot cu ocazia examenului extern, după
eliminarea operculilor, s-a trecut la examenul
lamelor branhiale. Acesta s-a făcut tot cu ajutorul
stereolupei. Examenul intestinelor a constat în
recoltarea intestinelor, individualizarea acestora şi
etalarea pe o placă Petri. Ulterior, fiecare ansă
intestinală a fost deschisă separat şi observată la
stereolupă. Pentru o mai bună evidenŃiere a
paraziŃilor s-au efectuat raclate de mucoasă, iar
prin spălarea acestora şi examinarea la lupă s-au
evidenŃiat paraziŃi de dimensiuni mai reduse.
Examenul vezicii biliare a constat în evidenŃierea
vezicii biliare şi examinarea sub lupă, după
deschiderea acesteia cu ajutorul a două anse fine.

Pentru depistarea eventualelor forme parazitare
unicelulare, conŃinutul bilei a fost examinat între
lamă şi lamelă la microscop. Examenul cavităŃii
celomice s-a efectuat cu scopul evidenŃierii unor
eventuale forme larvare de cestode sau trematode.
De la nivelul branhiilor s-a efectuat raclatul
branhial. După îndepărtarea operculilor, s-a
executat un raclat branhial cu ajutorul unei lamele
histologice. Materialul astfel prelevat se etalează
pe o lamă şi se examinează la microscop, sub
formă nativă.
Recoltarea formelor parazitare s-a făcut cu
ajutorul unei anse drepte, fie direct din habitatul
parazitului fie din sediment după metoda spălărilor
succesive. Fixarea paraziŃilor s-a făcut diferenŃiat
în funcŃie de categorie. Astfel, trematodele au fost
omorâte cu formol 5% fierbinte, după care au fost
fixate în alcool 70°. Nematodele au fost omorâte în
acid acetic glacial şi apoi fixate în alcool 70°.
Crustaceele au fost omorâte şi fixate direct în
alcool 70°. Etalarea probelor s-a făcut pe lame de
sticlă. Trematodele şi nematodele au fost colorate
cu albastru de anilină (alcool polivinilic) iar
crustaceele cu lactofenol. Ulterior, probele de
examinat au fost acoperite cu o lamelă histologică
şi examinate la microscop cu diferite obiective.

Rezultate şi discuŃii
În perioada august 2007-mai 2008 la ciprinide colectate din pescăria Cefa şi din alte crescătorii
private s-au pus în evidenŃă 12 specii de paraziŃi (figura 1).

Figura 1. Speciile de paraziŃi identificate la ciprinide din ferme piscicole (legenda în text)
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InfecŃia cu Ichthyophthirius multifiliis s-a
diagnosticat la puietul de caras (Carassius
carassius) colectat dintr-un heleşteu particular din
municipiul Cluj-Napoca (zona Pădurii Făget).
Prin inspecŃia cu ochiul liber, au fost observate
regiuni acoperite cu puncte albe, în special la
nivelul capului, ochilor şi înotătoarelor. Examenul
cu lupa a confirmat prezenŃa coloniilor albicioase
de Ichthyophthirius. La nivelul cozii, s-au
observat necroze cu franjurarea înotătoarelor şi
hipersecreŃie de mucus. În regiunea toracică au
fost evidenŃiate hemoragii datorate probabil
efectului abraziv al marginii bazinului. S-au mai
evidenŃiat hemoragii la nivelul înotătoarelor
pectorale. La nivelul branhiilor s-au pus în
evidenŃă leziuni hemoragice dar şi colonii
albicioase şi mucus în exces. La examenul cu
stereolupa al raclatelor de la nivelul leziunilor sau observat colonii mici, albe, de diferite
dimensiuni, ce reprezintă trofonŃi şi tomiŃi de
Ichthyophthirius
multifiliis
(figura
1.1).
Ihtiftirioza este o protozooză nespecifică, extrem
de periculoasă a peştilor dulcicoli, indiferent de
vârstă, din crescătorii, din mediul natural şi din
acvarii. Popular este cunoscută şi sub denumirea
de „boala punctelor albe”. Agentul etiologic este
ciliatul Ichthyophthirius multifilis Hilgendorf şi
Paulicki, 1869. Parazitul se găseşte închistat în
grosimea epiteliului tegumentar al peştilor. Se
hrănesc cu sânge sau cu celule descuamate. Se
consideră că infecŃia evoluează cel mai frecvent
asimptomatic, mai ales în apele naturale.
Localizările găsite de noi, sunt în conformitate cu
cele menŃionate în literatura de specialitate:
suprafaŃa pielii, ochi şi branhii (Rădulescu şi col.,
1983).
InfecŃia cu Trichodina sp. s-a pus în
evidenŃă la cosaş şi crap la crescătoria de la Cefa
cât şi la puiet de caras în crescătorii private din
judeŃul Cluj, prin examen microscopic direct al
raclatului branhial (figura 1.2.). Nu s-au observat
semne clinice şi nici leziuni asociabile infestaŃiei
cu ciliatul Trichodina. InfestaŃia a fost asociată în
cazul caraşilor cu ihtioftirioza. Cojocaru (2006) a
depistat infecŃii cu Trichodinidae doar la peştii din
apele stătătoare, în special din crescătorii, dar şi
din acvarii. O singură dată s-a semnalat infecŃie cu
Trichodina la un biban (Perca fluviatilis) provenit
din râul Bega. La toate speciile de peşti s-au
semnalat doar infecŃii slabe cu localizare
branhială.
InfecŃia cu Myxobolus sp. a fost
diagnosticată la sânger la crescătoria Cefa,
parazitul fiind evidenŃiat în branhii. Nu s-au
observat semne clinice. La raclatul branhial s-au
pus în evidenŃă spori cu aspect caracteristic
(figura 1.3). InfecŃii cu Myxobolus au fost

semnalate atât la peştii din ape statătoare cât şi
curgătoare. IncidenŃa maximă a fost înregistrată la
peşti cu vârste mai mari. La peştii din Banat s-au
identificat 9 specii ale genului Myxobolus
(Cojocaru, 2006).
InfecŃia cu Thelohanellus nikolskii s-a
diagnosticat la puietul de crap din crescătoria
Cefa. S-au pus în chisturi localizate la nivelul
înotătoarelor pectorale. La examenul microscopic
direct din aceste chisturi s-au pus în evidenŃă spori
caracteristici (figura 1.4). PuŃine specii au
importanŃă
ihtiopatologică
marcantă
(T.
pyriformis din Ńesutul muscular la lin), dar cele
mai multe provoacă întârzieri ale ritmului de
creştere şi debilitări ale puietului care cade uşor
pradă păsărilor ihtiofage. Prezintă importanŃă şi
pentru igiena alimentară, determinând modificari
organleptice şi aspect dezagreabil al peştelui parazitat (Cojocaru, 2006).
InfecŃia cu Sphaerospora molnari s-a pus
în evidenŃă la nivelul branhiilor la crap, fără să a
se observa semne clinice sau leziuni. La examenul
microscopic direct se observă sporii caracteristici
(figura 1.5). S. molnari a fost izolată în Banat
dintr-un caz de sferosporoză clinică de pe
branhiile crapului (Cyprinus carpio), peştii
provenind dintr-un bazin de mici dimensiuni
amenajat într-o curte în scop decorativ (Cojocaru,
2006).
InfecŃia cu coccidia Goussia carpelli s-a
indentificat în mucoasa intestinală la crapi de la
crescătoria Cefa. Identificarea oochisturilor s-a
făcut prin examen microscopic direct (figura 1.6).
Plathelmintul monogen D. paradoxum a
fost găsit ca parazit al mucoasei branhiale la crapi
de la crescătoria Cefa. Punerea în evidenŃă a
parazitului s-a făcut prin examenul direct al
raclatului branhial (figura 1.7). Alte studii de la
noi arată că extensivitatea infecŃiei cu specia
Diplozoon paradoxum a fost redusă, parazitul
fiind identificat doar la 10 exemplare de crap
(Cyprinus carpio) provenite de la S.C. Coscerco
S.R.L. TopolovăŃu Mare (exemplare, extensivitate
50%) şi balta Săcălaz (extensivitate 40%). Nu s-au
constatat diferenŃe între sezonul rece şi cel cald.
Intensivitatea maximă a infestaŃiei a fost de 4
indivizi la un peşte. Aşadar, parazitul nu a fost
identificat în apele naturale, ci doar în crescătorii
(Cojocaru, 2006).
InfestaŃia cu Gyrodactylus sp. s-a
diagnosticat tot la crapi, la nivelul branhiilor.
ParaziŃii s-au pus în evidenŃă prin examenul direct
al raclatului branhial (figura 1.8).
InfestaŃia cu monogene din genul
Dactylogyrus s-a pus în evidenŃă la crap şi sânger,
în ambele cazuri la peşti recoltaŃi de la crescătoria
Cefa. La crapi, la nivelul branhiilor s-au
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identificat monogene din specia D. extensus. La
sânger, tot la nivelul branhiilor s-au pus în
evidenŃă monogene din genul Dactylogyrus, dar
fără a identifica specia (figura 1.9). În România sau identificat peste 40 de specii (Cojocaru, 2006).
ImportanŃă ihtiopatologică prezintă speciile care
parazitează peştii cu valoare economică,
înregistrându-se episoade grave la peştii din
crescătorii şi din acvarii.
InfestaŃia cu metacercari de Diplostomum
spathaceum a fost găsită la crescătoria Cefa, la
nivelul globului ocular al crapilor. În structura
cristalinului au fost observate chisturi parazitare.
Chisturile au fost extrase cu ajutorul
instrumentarului de disecŃie şi examinate la
microscop. Astfel, s-a observat morfologia tipică a
formelor larvare din interiorul chisturilor,
permiŃându-ne identificarea specifică (figura
1.10). Diplostomum spathaceum este agentul
etiologic al cataractei verminoase, boală cauzată
de localizarea intracristaliniană a metacercarilor
speciei amintite, soldată cu opacifierea
cristalinului şi pierderea vederii. Intraocular se
mai pot localiza şi metacercarii de Tylodelphys,
dar aceştia sunt găsiŃi în umorile ochiului. De
asemenea, metacercarii unor specii din genul
Posthodiplostomum (subfamilia Crassiphialinae)
cum sunt Posthodiplostomum brevicaudatum şi P.
minimum pot parazita în ochi, dar aceştia sunt
întotdeauna închistaŃi între sclerotică şi retină,
precum şi în creier. ÎnchistaŃi în cristalin la Perca
fluviatillis pot fi găsiŃi şi metacercarii de
Apatemon annuligerum, iar la Cyprinus carpio
metacercarii de Ichthyocotylurus pileatus.
ÎncriminaŃi mai frecvent în declanşarea bolii sunt
metacercarii de Diplostomum şi Tylodelphis,
celelalte specii determinând afecŃiuni oculare de o
intensitate mai mică (Cojocaru, 2006).

InfestaŃia cu Bothriocephalus sp. a fost
semnalată la crap în crescătoria de la Cefa.
Cestodele au fost găsite la nivel intestinal, la
examenul necropsic al peştilor (figura 1.11).
Întrucât botriocefaloza este una dintre cele mai
periculoase parazitoze ale crapului, specia are
importanŃă ihtiopatologică deosebită, producând
pierderi prin mortalitate şi reducerea ritmului de
creştere (Cojocaru, 2006).
La un puiet de caras provenit de la un iaz
particular din Cluj-Napoca, la nivelul cozii a fost
observat un nematod din genul Philometroides,
dispus între arcurile osoase ale înotătoarei caudale
(figura 1.12). Peştii se infectează prin ingerarea
copepodelor care adăpostesc larvele infectante.
ImportanŃa ihtiopatologică a unor specii este mare
producând mortalitate în special la puiet
(Cojocaru, 2006).

Abstract
Research carried out on parasites of
Cyprinidae kept in conditions of intensive
semiintensive farming revealed the following
aspects. We identified 12 species of
parasites (6 protozoa and 6 flatworms) in all
four host species taken in the study. Most
species of parasites (9) have been identified
in
carp
(Trichodina,
Thelohanellus,
Sphaerospora,
Goussia,
Diplozoon,
Gyrodactylus, Dactylogyrus, Diplostomum,
Bothriocepahlus), followed by silver carp (2)
(Myxobolus, Dactylogyrus), crucian carp (2)
(Ichthyophthirius, Philometroides) and grass
carp (1) (Trichodina). Clinical signs have
been present only for the Ichthyophthirius
infection and consisted of hypoxia, tail
necrosis and mortality.
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REZUMAT
Au fost examinate un total de 50 lişiŃe (Fulica atra) din rezervaŃia biosferei Delta Dunării. Dintre
acestea, 28 au prezentat infestaŃii helmintice (56%). La 6 păsări au fost identificate 3 specii
helmintice ; 10 păsări au fost infestate cu câte două specii de helminŃi (35,7%) şi la alte 12 specii
(42,8%) s-a diagnosticat infestaŃia cu câte o singură specie helmintică. Au fost identificate 3 specii de
trematode şi una de nematode. Trematodele identificate au fost : Echinostoma revolutum, Notocotylus
attenuatus and Cotylurus cornutus, iar nematodul a aparŃinut speciei Amidostomum fuligulae, afectând
10 păsări (20%). PrevalenŃa trematodelor a fost de 32% la Echinostoma revolutum, 22% la
Notocotylus attenuatus şi 20% pentru Cotylurus cornutus. Nu au fost depistate infestaŃii cu Trichinella
sp.
Cuvinte cheie : lişiŃă, trematode, nematode
Introducere
Prin modul lor de nutriŃie omnivor, lişiŃele sunt
susceptibile la un număr crescut de infestaŃii
parazitare, ştiut fiind faptul că moluştele, insectele şi
celelalte specii care intră în dieta acestora sunt gazde
intermediare pentru o serie de helminŃi paraziŃi la
aceste păsări. Astfel, ciclul biologic al trematodelor
necesită uzual o gazdă intermediară care, tipic, poate
fi un mamifer, artropod sau un peşte. Peştii sunt
gazde intermediare pentru unele specii de nematode
parazite la păsări, cum este Contracaecum sp..
EctoparaziŃii sunt de asemenea frecvent
întâlniŃi la această specie, fără însă a fi realizate
studii sistematice, pe plan naŃional, pentru
clarificarea etiologiei implicate.

Obiectivul cercetărilor întreprinse a constat în
determinarea structurii parazitofaunei la lişiŃă (Fulica
atra) originară din Delta Dunării, urmărindu-se:
1.
Stabilirea
unor
caracteristici
epidemiologice a infestaŃiilor parazitare la populaŃii
de lişiŃă din ecosistemul menŃionat:
PrevalenŃa endo- şi ectoparazitozelor la specia
respectivă, precum şi determinarea tipului
infestaŃional, mono – sau polispecific;
Determinarea profilului endohelmintic, cu stabilirea
extensivităŃii parazitozelor evidenŃiate;
2.Identificarea speciilor de ectoparaziŃi de la specia
enunŃat
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examinate au prezentat infestaŃii helmintice,
reprezentând o prevalenŃă de 56%.(tab. 1)
Tipul infestaŃional identificat la un număr de
12 exemplare din cele 28 păsări parazitate a fost
monospecific, (incidenŃă de 42,8%), la celelalte 16
cadavre evidenŃiindu-se infestaŃii polispecifice
(57,2%).
Cel mai frecvent s-au diagnosticat stări de
poliparazitism constând din asocierea a 3 specii de
helminŃi cu diferite localizări (6 cazuri din cele 16
poliparazitate, reprezentând 37,5%). La 10 păsări au
fost relevate stări de poliparazitism constând din
asocierea a 2 specii (62,5%).
Structura helmintică la raŃa mare s-a
caracterizat prin prezenŃa următoarelor infestaŃii:
• Echinostoma revolutum - este un trematod
intestinal, ce are caracteristic prezenŃa discului
adoral; a fost diagnosticat la 16 raŃe, prevalenŃa
înregistrată fiind de 32%.(fig. 1)
• Notocotylus attenuatus a înregistrat o prevalenŃă
de 22% afectând 11 raŃe.(fig. 2)
• Cotylurus cornutus
afectat 10 păsări,
semnificând o prevalenŃă de 20%.(fig. 3)
• Nematodul Amidostomum fuligulae a afectat 10
lişiŃe, reprezentând o incidenŃă de 20%.(fig.4)

Cercetările au fost realizate între anii 2006 –
2008 pe un efectiv total de 50 păsări recoltate din
zone diferite ale rezervaŃiei bioseferei Delta Dunării.
ObŃinerea exemplarelor necesare studiului sa realizat prin vânarea unor lişiŃe în sezonul specific.
După recoltare păsările au fost conservate prin
congelare şi ulterior examinate în laboratorul
disciplinei de Parazitologie şi Clinica Bolilor
Parazitare din F.M.V. Cluj-Napoca. Au fost
necropsiate după tehnica descrisă de Baba (1996).(1)
ParaziŃii recoltaŃi au fost examinaŃi
microscopic şi încadraŃi din punct de vedere
sistematic. S-a calculat incidenŃa generală a
parazitozelor la lişiŃă şi s-a stabilit tipul infestaŃiei,
mono- sau polispecific.
Rezultate şi discuŃii
EndoparaziŃii la lişiŃă
Examenele necropsic şi parazitologic al
păsărilor recoltate din diferite habitate ale rezervaŃiei
Delta Dunării, au stabilit că 28 din cele 50 păsări

Infestate
Animale parazitate (prevalenŃă)
Nr.
(total)
Păsări
Exam.
endoparaziŃi
nr. %
Nr.
%
50

28

56

18

75,0

Tip infestaŃional
Polispecific (număr specii asociate) monospecific
2
3
Nr.
%
Nr.
%
Nr.
%
16 păsări = 57,2%
12
42,8
10
62,5
6
37,5

Tab. 1. PrevalenŃa infestaŃiilor helmintice la lişiŃă în Delta Dunării
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Fig. 1. Echinostoma revolutum – lişiŃă
(lupa)

Fig. 2. Notocotylus attenuatus – lişiŃă
(x10)

Fig. 3. Cotylurus cornutus – lişiŃă
(

Fig. 4. Stomac infestat cu Amidostomum
fuligulae – lupă

EctoparaziŃii la lişiŃă
Examenul atent al penajului a permis observarea si
recoltarea unor ectoparaziŃi de la un număr de 7 lişiŃe
(14%). Examenul

microsopic al acestora a permis evidenŃierea unor
ectoparaziŃi cu capul mai lat decât toracele, încadraŃi
pe gaza morfologiei specifice în genul Trinoton. (fig.
5)
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Fig. 5 EctoparaziŃi malofagi din genul Trinoton

Specie de interes avifaunistic şi cinegetic, lişiŃa este
răspândită pe întreg globul, diferenŃindu-se mai
multe subspecii ale genului Fulica. Deşi este
prezentă într-un efectiv numeric foarte mare în
rezevaŃia biosferei Delta Dunării, dar şi pe întreg
mapamondul, studiile privind fauna parazitară a
acesteia sunt parcimonioase, aspect confirmat de
numărul foarte redus de lucrări ştiintifice existente,
majoritatea făcând referire la alte specii de lişiŃe
decât cea euroasiatică.
Branton şi col. (1985) identifică trematodul
Cyclocoelum mutabile, într-o leziune aortică la lişiŃa
americană, Fulica americana.
McLaughlin, (1986) studiază populaŃia
helmintică la Fulica cristata si identifică 5 specii de
helminŃi: Cyclocoelum oculeum, Diorchis brevis,
Notocotylus sp., Tetrameres sp. şi Capillaria sp.
Birmani
şi col.
(2008)
determină
parazitismul cu helminŃi la lişiŃa euroasiatică (Fulica
atra) în Pakistan şi identifică următoarele genuri şi
specii: acantocefalul Filicolis fulicai şi trematozii
Bothrigaster pakistanense şi Tanaisia manchari,
specii noi precum şi Cyclocoelum sp., Cotylurus sp.
şi Orchipedum sp., raportate pentru prima dată în
Pakistan.

1. IncidenŃa infestaŃiilor helmintice la lişiŃă a fost
de 56%, iar ectoparaziŃii au evoluat la 7 lişiŃe
(14%).
2. Au dominat infestaŃiile polispecifice: 57,2%, cel
mai frecvent fiind diagnosticate asociaŃiile a 2
specii parazite (62,5%).
3. Helmintofauna la raŃa mare a fost dominată de
infestaŃiile cu trematode - 3 specii şi doar o
specie de trematod.
4. Profilul helmintic la lişiŃă constă în infestaŃii cu:
Echinostoma revolutum (32%), Notocotylus
attenuatus (22%), Cotylurus cornutus (20%) şi
Amidostomum fuligulae (20%)
5. InfestaŃiile cu ectoparaziŃi au înregistrat o
incidenŃă de 14%, fiind diagnosticate numai
infestaŃii monospecifice.
6. Au fost identificaŃi păduchi malofagi încadraŃi în
genul Trinoton.
ABSTRACT
A total of 50 Eurasian coots (Fulica atra)
from the Danube Delta area were examined and
28 (56%) were infected with helminths. In 6
(21,4%) birds we found 3 helminths species; 10
(35,7%) presented infections with two species
and the other 12 (42,8%) had monospecific
infections. Three species of trematodes and one
nematode were detected. The identified
trematodes were Echinostoma revolutum,
Notocotylus

Concluzii
Cercetările întreprinse între 2006 – 2008 pe
un număr de 50 exemplare, aparŃinând speciei Fulica
atra - lişiŃa, originare din Delta Dunării, cu scopul
precizării etiologiei şi epidemiologiei helmintofaunei
şi ectoparazitozelor asociate, au condus la
următoarele:
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attenuatus and Cotylurus cornutus. The
nematode were Amidostomum fuligulae and
affected 10 (20%) birds. The prevalence of
trematodes were: 32% for Echinostoma
revolutum (16 infected birds), 22% for
Notocotylus attenuatus (11 birds) and 20% for

Cotylurus cornutus (10 birds). No Trichinella
infection was found using standard diagnostic
techniques.
Key words: Eurasian coot, Fulica atra L.,
trematodes, nematode

Bibliografie

3. MCLAUGHLIN J.D., 1986, Helminths of the
Red-knobbed Coot (Fulica cristata) from
Barberspan, Republic of South Africa, Journal
of Wildlife Diseases, 22(4), 1986, pp. 577-579

1. BIRMANI N.A., DHAREJOA A.M., KHAN
M.M., 2008, Helminth fauna of black coot
Fulica atra in Pakistan, Abstract of “Xth
European Multicolloquium of Parasitology”,
Paris, France, SY18/01-06, 94
2. BRANTON SL, DEATON JW, GERLACH
H, RUFF MD., 1985, Cyclocoelum mutabile
infection and aortic
rupture in an American coot
(Fulica americana), Avian Dis.,29(1):246

89

Scientia Parasitologica, 2008, 2, 90-96

Semnalarea unui focar de trombiculidoză în
Transilvania
Reports of an outbreak of trombiculidosis in
Transylvania
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REZUMAT
Focarul de trombiculidoză a fost semnalat în luna octombrie (2008), într-o gospodărie
particulară (mediu rural), din judeŃul Cluj. Au fost afectate 23/23 bovine, 1/1 cai, 2/4 câini şi o
persoană (sex femel). Lezinile cutanate la animale au fost reprezentate de placarde de dimensiuni
variate, cu aspect cremos şi de culoare portocalie (aglomerari de larve), eritem, alopecie localizată
şi difuză, eroziuni, ulcere, crevase şi cruste. Leziunile au evolut asociat cu prurit moderat.
Diagnosticul s-a precizat prin evidenŃierea larvelor în preparate directe clarificate cu lactofenol.
Terapia aplicată la animale a constat în aspersări repetate (5 zile interval) de Deltamethrin, (soluŃie
0,2%).
Cuvinte cheie: trombiculidoză, Neotrombicula autumnalis, bovine, cal, câine, om.
Introducere

portocalie şi măsoară aproximativ 0,2-0,4
mm lungime. După acestă perioadă scurtă de
hrănire, larvele coboară pe sol, unde în 5-6
săptămâni se transformă în nimfe (octopode),
din care vor rezulta adulŃii. Atât nimfele cât
şi adulŃii sunt forme libere care trăiesc pe sol
şi se hrănesc cu plante şi insecte mici [18].
La fel ca şi alŃi acarieni Neotrombicula
autumnalis preferă habitatele umede. Pe
perioada unui an, în funcŃie de condiŃiile
climatice, se pot desfăşura între unul şi cinci
cicluri biologice integrale. În climatul
temperat, femelele depun ouăle pe sol
începând de primăvara devreme până la
începutul verii, astfel că la sfârşitul verii şi în
toamnă numărul de larve este foarte mare; în
timpul iernii paraziŃii sunt inactivi

Neotrombicula autumnalis este un acarian
încadrat în phylum Arthropoda, clasa
Arachnida, subclasa Acarina. Aceast
trombiculid trăieşte pe sol, exceptând larvele
care pentru scurte perioade de timp
parazitează diferite gazde cu sânge cald
[4,22].
Ciclul biologic la Neotrombicula
autumnalis
este
reprezentat
de
o
metamorfoză completă. Femelele depun ouă
pe sol, iar după 10 zile din acestea eclozează
larve hexapode. Larvele atacă diferite gazde
(animale sau oameni) şi se hrănesc timp de
2-10 zile. Fixarea pe piele se realizează cu
ajutorul chelicerelor, iar în tipul hrănirii
larvele inoculează enzime cu efect histiolitic
[3,14]. În această fază, larvele au culoare
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[10,18,23]. Atât la om cât şi la animale, cele
mai multe cazuri de trombiculiază, în care au
fost implicate larvele speciei Neotrombicula
autumnalis au fost semnalate începând din
luna august şi până la sfârşitul lunii
octombrie [8, 15,16].
Animalele
infestate
frecvent
sunt
reprezentate de rozătoare mici, câini, cai,
bovine, păsări şi reptile [15,19]. În cazul
oamenilor, categoriile socio-profesionale
frecvent afectate sunt reprezentate de
fermieri şi vânători [2,8]. La animale, zonele
corporale mai frecvent afectate sunt cele care
vin în contact cu solul sau cu plantele. După
ce larvele ajung pe pielea gazdelor se
deplasează până la nivelul zonelor cu piele
fină sau mai puŃin acoperite cu păr. La
oameni, zonele preferate sunt reprezentate de
încheieturile braŃelor şi picioarelor (fosa
poplitee, fosa antecubitală), partea distală a
picioarelor, regiunea inghinală cât şi la
nivelul centurii pelvine şi pectorale [1,8,21]
Manifestările clinice în infestaŃia cu
Neotrombicula autumnalis constau în prurit

sever, grataj şi leziuni inflamatorii induse de
enzimele digestive ale paraziŃilor [5,21]. La
cazurile netratate, pruritul poate persista mai
multe săptămâni şi ca o consecinŃă a
infecŃiilor bacteriene secundare. În plus, la
animale în infestaŃii masive pot apărea
tulburări nervoase exprimate prin pareze ale
trenului posterior, astenie, şchiopături şi
trmurături ale capului [20].
Studii
recente
au
demonstrat
că
Neotrombicula autumnalis poate fi vector
pentu transmiterea unor infecŃii, astfel că
Ehrlichia phagocitophila a fost identificată
în 10% din larvele de Neotrombicula
autumnalis examinate înainte de contactul
acestora cu gazdele, aspect ce sugerează
trasmiterea transovariană [7]. Pe de altă
parte, în urma cercetărilor efectuate, Kampen
şi col. [2004] concluzionează că larvele de
Neotrombicula autumnalis nu pot fi
considerate
vectori
pentru
Borrelia
burgorferi.

Rezultate şi discuŃii

Focarul de trombiculidoză a fost semnalat în
luna octombrie (2008), într-o gospodărie
particulară (mediu rural), din judeŃul Cluj.
Au fost afectate 23/23 bovine, 1/1 cai, 2/4
câini şi o persoană (sex femel). Bovinele şi
calul se aflau în regim de păsunat (într-o
livadă), iar persoana şi câinii infestaŃi erau
implicaŃi direct în supravegherea acestora.
Lezinile macroscopice cutanate la animale au
fost reprezentate de placarde de dimensiuni
variate, cu aspect cremos şi de culoare
portocalie (aglomerări de larve) [Fig.1],
alopecie localizată şi difuză, eritem eroziuni,
ulcere, crevase şi cruste. Leziunile au evolut
asociat cu prurit moderat.
Pentru a confirma suspiciunea clinică de
trombiculidoză s-a efectuat raclat de la toate
speciile de animale cât şi de la om. La
examnenul microscopic efectuat în preparate
clarificate cu lactofenol s-au pus în evidenŃă
larve de acarieni, de culoare portocalie, cu

dimensiuni cuprinse între 300-400/190-210
µm şi cu următoarele caracteristici
morfologice:
- trei perechi de picioare lungi, prevazute
terminal cu 2 gheare şi acoperite cu peri
abundenŃi;
- un scut dorsal pentagonal, mic, prevăzut cu
cinci peri (patru laterali şi unul anterior) şi
două sensile
- aparatul bucal (gnatostoma) format dintr-o
pereche de chelicere şi doi palpi segmentaŃi;
pe al doilea segment al palpilor au fost
prezente 3 gheare prevăzute cu numeroşi
perişori
Pe baza acestor caracteristici, larvele
identificate atât la animale cât şi la om au
fost încadrate la specia Neotrombicula
autumnalis [Fig. 2]. Structura lezională cât şi
topografia leziunilor la bovine este redată în
grficul
1,2.
[Fig.
3].
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Grafic 2. Structura lezională la bovine, în infestaŃia cu Neotrombicula autumnalis
(n – număr de bovine afectate)

La cal, leziunile au fost prezente perinazal, la
nivelul feŃei, periorbital şi pe faŃa internă a
pvilioanelor auriculare [Fig. 4].
În etiologia leziunilor de pe faŃa internă a
pavilioanelor auriculare la cal şi la 8/18
bovine au fost implicate concomitent, larvele
de Neotrombicula autumnalis şi insecte din
genul Haematobia.
La unul din câini, leziunile au fost prezente
în regiunea fronto-parietală şi pe marginea

liberă a pavilioanelor auriculare, iar la al
doilea câine s-au pus în evidenŃă larve numai
în regiunea lombo-sacrală. [Fig. 5].
La om atât leziunile (eritem, papule,
eroziuni, scuame) cât şi larvele au fost
prezente la nivelul foselor poplitee [Fig. 6].
Terapia aplicată la animale a constat în
aspersări repetate (3 administrări la 5 zile
interval) de Deltamethrin, soluŃie 0,2%.
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Figura 1. Placarde de culoare orange
identificate pe toate animalele (colonii de
Neotombicula autumnalis)

Figura 2. Larve de Neotombicula
autumnalis –ex. direct – Ob. 10X

Figura 3. Eritem, cruste, crevase în regiunea
perinazală la bovine

Figura 4. Eroziuni , ulcere, cruste şi
placarde portocalii

Figura 5. Larve de Neotombicula
autumnalis localizate în regiunea dorsolombară la câine

Figura 6. Eritem, papule, crevase, cruste şi
aglomerări de larve în fosa poplitee la om.
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Trombiculizii sunt acarieni cu importanŃă
medicală şi veterinară, atât datorită leziunilor
cutanate pe care le induc la om şi animale cât şi
datorită rolului de vectori pentru Orientia
tsutsugamushi (agentul tifosului) în Asia [21] .În
Europa nu s-a demonstrat încă rolul de vectori al
trombiculidelor. Studii recente, efectuate în
Spania au demonstrat că Neotrombicula
autumnalis poate fi un vector potenŃial pentru
Ehrlichia phagocitophila [7]. Dintre cele 1200
de specii de trombiculide, doar 50 sunt cunoscute
că atacă omul şi animalele. În Europa,
Neotombicula autumnalis este considerată specia
de trombiculid cu implicarea majoră în inducerea
trombiculidozei la om, câine, pisică, cal
[7,9,15,16,20] şi rar la păsări [12,13 ].În S.U.A,
specia izolată frecvent de la om este
Eutrombicula alfreddugesi [6].

de pe păşune şi nu datorită contactului între
animale sau între animale şi om.
Topografia leziunilor, înregistrată atât la bovine
cât şi la cai (în special regiunea peribucală şi
perinazală) este uşor de înŃeles, deoarece zonele
afectate, sunt cele care au venit în contact cu
vegetaŃia.
Deasemenea, structura lezională caracterizată de
leziuni ulcero-necrotice este explicabilă atât prin
modul de fixare cât şi prin modul de nutriŃie al
larvelor (fixare profundă, inoculare de salivă cu
proprietăŃi histolitice). Aceste leziuni sunt însă
complicate frecvent datorită gratajului şi a
infecŃiilor bacteriene secundare.
Atât la bovine cât şi la cal leziunile auriculare
induse de larvele de Neotrombicula autumnalis
au fost complicate de o infestaŃie masivă cu
muscide din genul Hematobia, motiv pentru care
leziunile de la acest nivel au avut caracter
hemoragico-necrotic. Am considerat că acest
aspect
trebuie
subliniat,
atât
datorită
complicaŃiilor induse cât şi datorită lipsei de
produse comerciale (eficiente şi remanente) de
pe piaŃa românească de medicamente de uz
veterinar (în special pentru cabaline).

Trombiculidoza este definită ca o reacŃie alergică
indusă de larvele acarienilor din famila
Trombiculidae şi este o afecŃiune raportată la un
număr mare de animale domestice şi sălbatice
[14].
În România, infestaŃia cu trombiculide nu a fost
semnalată până în prezent la mamifere. Singura
semnalare a fost făcută de Mihalca (2007) la
şopârle (Lacerata agilis chesonensis) din
localitatea Sfântu Gheorghe ( judeŃul Tulcea),
fără a se preciza însă specia de trombiculid
izolată.

Localizările elective la câine sunt pe linia
inferioară a corpului, în spaŃiile interdigitale, pe
cap şi membre [4]. PrezenŃa larvelor la unul
dintre cei doi câini infestaŃi în regiunea dorsolombară este oarecum atipică. Acest lucru poate
sugera că larvele pot parazita în orice regiune a
corpului, în special la animalele de talie mică, iar
pe de altă parte topografia leziunilor ar putea fi
influenŃată şi de înălŃimea vegetaŃiei.

În focarul identificat de noi în judeŃul Cluj,
specia de trombiculid implicată la om, câini,
bovine şi cal a fost Neotrombicula autumnalis.
Transmiterea trombiculizilor de la animale la om
este semnalată foarte rar, însă este bine să se
cunoască parazitismul la animale, deoarece poate
atrage atenŃia asupra celui de la om, cum s-a
întâmplat şi în cazul nostru. Solicitare
consultului medical s-a făcut pentru bovine şi
cal, iar după confirmarea diagnosticului, am
recurs la examinarea tuturor animalelor şi
persoanelor din gospodăria respectivă (2
persoane, 40 de găini, 4 câini şi două pisici).

Semnalarea trombiculidozei la bovine, cal şi
câine
corelată
cu
prezenŃa
leziunilor
dermatologice ne permite să recomandăm
introducerea acestei bolii în diagnosticul
diferenŃial
al
afecŃiunilor
dermatologice
pruriginoase la animale.
Concluzii

Faptul că acarienii au fost evidenŃiaŃi pe o
singură persoană din cele două care se ocupau de
îngrijirea animalelor (persoana care însoŃea
animalele pe păşune), la fel şi în cazul câinilor
(doi care însoŃeau animalele pe păşune) ne
permite să afirmăm că, contaminarea s-a realizat

▪ InfestaŃia cu N. autumnalis la bovine, cal,
câine şi om constituie prima semnalare în
România.
▪ Specia de trombiculid implicată în etiologia
leziunilor cutanate a fost N. autumnalis.
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▪ În inducerea leziunile auriculare de la
bovine şi de la cal au fost implicate atât larve
de N. autumnalis cât şi insecte din genul
Hematobia.
SUMMARY
Reports of an outbreak of
trombiculidosis in Transylvania
The trombidiosis outbreak was reported in
October (2008), in a private household (the
rural area), in Cluj county. 23/23 cattle, 1/1
horse, 2/4 dogs and a woman were affected.
Horses and cattle were during grazing
period in an orchard, and infected dogs and
woman took care of them.

The skin lesions in animals have been
represented by creamy orange placards
(crowded larvae) of various sizes, erythema,
located and diffuse alopecia, erosions,
ulcers, crevasses, scabs and moderate
pruritus. The diagnosis was done by direct
examination of scabs clarified with lactofenol
and
identification
of
Neotrombicula
autumnalis
larvae. The animals were
treated with 0.2% Deltamethrin solution, 5
days.
Key words: trombidiosis; Neotrombicula
autumnalis; cattle, horse, dog, man
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gallinae la păsări din trei localităŃi
ale judeŃului Cluj
Study of Dermanyssus gallinae infestation prevalence
in poultry, from three localities in Cluj county
MAGDAŞ C.
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine,
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SUMMARY
The researches performed during year 2008 (January-October), in poultry from 60 hoseholds,
coming from 3 localities, Cluj county, Romania. The results have shown a high extensivity of
Dermanyssus gallinae infestation during the summer: 95% in Apahida; 65% in Ocna-Dej and 75%
in Floresti. The lowest values of the prevalence were found in the cold season of winter: 35% in
Apahida; 10% in Ocna-Dej and 15% in Floresti.
Key words: epidemiology, study, Dermanyssus, poultry, Cluj.
Introduction
blood-feeding pest (Dernburg et al., 2002). The
mites inhabit cracks and crevices in the poultry
house for most part of their lives, and just
encounter the birds for short blood-meals, mainly
at night (Hearle, 1938; Kirkwood, 1968).
Occasionally, D.gallinae causes dermatitis and a
nuisance to people working at heavily infested
poultry houses (Kim et al., 2004).
The aim of this study was to establish the
prevalence of D. gallinae infestation in poultry
from private households, in three localities from
Cluj county, during all seasons.

Dermanyssus gallinae currently is the
most important ectoparasite affecting egg layers in
several countries. To a lesser degree, it also affects
hens and roosters used to provide hatching eggs for
broiler production. This mite may feed on the
blood of a lot of birds (poultry, game birds, aviary
birds and wild birds) (Chauve , 1998; Beugnet et
al, 1997). This blood-feeding pest causes
production losses due to irritation and anaemia and
may even cause death of its host (Chirico and
Tauson, 2002). D. gallinae is an ectoparasite with
high extensivity in private households, but atacks
with severe consequences can also outbreak in
intensive breeding units (Şuteu and Cozma, 2004).
Besides poultry, it could atack mammals too,
producing pruritus, depilations and otitis (Şuteu
and Dulceanu, 2001). In other regions of the world,
Ornithonyssus sylviarum and Ornithonyssus bursa,
have a higher prevalence (Kilpinen, 2000).
Generaly, the presence of these mites was
mentioned in the countries with high egg and
poultry meat production and large amounts of time,
labour and money are invested to control this

Material and methods
The researches performed during JanuaryOctober 2008, in poultry from 60 private
households, from 3 localities, Cluj country:
Apahida, Ocna-Dej and Floreşti. In the study were
taken young and adult birds. From each locality
were inspected 20 households.The presence of the
ectoparasites was revealed by inspections of their
likely hiding and breeding places.
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The suspect material was collescted from the bird
shelters using a brush on a white sheet of paper and
examination after light exposure. The mites were
identified based on the morphological aspects

under microscope, on the Departement of Parasitic
Diseases at the Faculty of Veterinary Medicine
from Cluj-Napoca. The prevalence of the
infestation
was
determined.

Results and discutions
The results regarding the prevalence of D.
gallinae infestation in poultry, during the four

seasons of the year 2008, in the 3 localities
taken in study, are shown the figures 1-4.
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Fig. 1. The prevalence of Dermanyssus gallinae infestation in the three localities during the winter season
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Fig. 2. The prevalence of Dermanyssus gallinae infestation in the three localities during the spring seasos.
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Fig. 3. The prevalence of Dermanyssus gallinae infestation in the three localities during the summer season
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Fig. 4. The prevalence of Dermanyssus gallinae infestation in the three localities during the autumn season

Following the data from the figures 1-4, we could
see in all the three localities the higher prevalence
of D. gallinae infestation (65-95%) in the summer.
Under favourable conditions, during the warm
season, when the temperatures are high, the life
cycle of the parasite can be completed within 1
week, and a high reproduction rate may occur as
the feeding-oviposition cycle repeats about every
third day and large populations can be rapidly
established ( Desch, 1984). Many times during the
summer season, when the infestation is high, the
owner of the birds noted each morning many “red
moving spots” on the door of the coops.The birds
are attacked mainly at night, when nymphs and
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adults feed. Hence, most of it’s life cycle is spent
off the host in cracks and crevices in roosting and
nesting sites (Nordenfors et al1, 1999; MeyerKuhling et al, 2007). Maurer and Baumgart (1992)
shown that the most favorable temperatures for
juvenile development of D. gallinae ranges
between 25 and 37°C. D. gallinae is found
worldwide, it seems attracted to heat, which may
explain the season during which the bigger
infestations were observed in the temperate
climate.. The lowest values of the prevalence (1035%) were found in the cold season of winter,
when the temperature isn’t favorable for the
developing of the evolutive cycle (fig. 5).

90
80

78,3

prevalence %

70
60
53,3

50
40
30
20

26,6
20

10
0
winter

spring

summer

autumn

Fig. 5.The medium prevalence of Dermanyssus gallinae infestation during the year 2008

In the spring the prevalence of D.gallinae
infestation was: 45% in Apahida; 15% in OcnaDej, 20% in Floresti, and in the autumn the
prevalence of infestation was: 75% in Apahida;
40% in Ocna-Dej and 45% in Floresti.
The mite is able to survive for a long time
(8 months) in an empty chicken hut during natural
conditions without feeding on blood, with
temperatures ranging from -10 to +27°C., and the
disease can persist for several years (Kirkwood
,1968; Auger et al, 1979). Nordenfors et al1 (1999)
reports in a study, the capacity of D. gallinae to
survive for 9 months at 5°C. Due to this behaviour
it can be very difficult to reach all the mites with
chemical control agents, and it’s not possible to
starve the mites to death between flock
replacements. In combination with enormous
reproductive potential this causes serious control
problems in egg production systems (Kilpinen,
2000). Knowledge of mite development and
survival during specific abiotic conditions provides
useful information for the understanding of their
populational dynamics.
As a result of traps placed for finding D.
gallinae in poultry from alternative system in
Sweden, Nordenfors et al2. (1999) established a
prevalence of the infestation of 67%. In Denmark,
Kilpinen (2000) established a prevalence of D.
gallinae attack of 68% in „free-range” poultry
breeding system. In France, the prevalence of
infestation was 74.7%, in the poultry organic range
system (Bruneau et al., 2001), and in Poland a
prevalence of 100% in poultry breedings (Cencek,
2002). Mitsiadi et al, in 2003, after a study made in
turkeys, established a prevalence of D. gallinae
infestation of 17.1%. According to Şuteu (1996)
the prevalence of D. gallinae infestation in birds
could vary between 30-70%, depending on
breeding system.
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D. gallinae prefers the blood of birds,
but in their absence will feed on the blood of
humans and other mammals, however the mite
cannot continue to live and reproduce on the
human host (Auger et al, 1979). In the humans
could cause a severe pruritic macular, popular,
vesicular or urticarial rush, which sometimes
persist for several days (Rosen et al, 2002). In
birds the infestation can stunt growth, cause
underproduction of eggs or even kill the host.
Another factor which must be taken in
consideration is the capacity of the mites to act
as vector and reservoir for a number of
diseases
(Kilpinen,
2000).This
haematophagous mite has the peculiarity of
feeding rapidly on the blood of its host and it
can survive long periods of fasting. This
blood-sucking behaviour explains the potential
of this mite to transmit pathogenic agents.
They can be vectors or/and reservoir for
various pathogens including Salmonella,
Pasteurella, Coxiella, avian spirochetes,
chicken pox virus, as well as disease agents of
other livestock species: viruses of Eastern and
Western equine encephalomyelitis and St.
Luis encephalitis (Regan et al, 1987;
Nordenfors et al, 19991; Valiente et al, 2007).
Conclusions
The studies performed between January and
October 2008 on 60 private households, in three
localities from Cluj county, revealed the following:
• The infestation with D. gallinae was
found at the birds from households in
the three localities from Cluj county in
all seasons during the study;

•

•

•

A high extensivity of D. gallinae
infestation was found during the
summer: 95% in Apahida; 65% in
Ocna-Dej and 75% in Floresti;
The lowest values of the prevalence
were found in the cold season of
winter: 35% in Apahida; 10% in OcnaDej and 15% in Floresti;

•

In the spring the prevalence of
D.gallinae infestation was: 45% in
Apahida; 15% in Ocna-Dej and 20%
in Floresti;
In the autumn the prevalence of
D.gallinae infestation was: 75% in
Apahida; 40% in Ocna-Dej and 45%
in Floresti.
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Semnalarea unui focar de tricofiŃie la chinchile
Signaling the center of contagion of tricofitisis at
chinchillas
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REZUMAT
S-a diagnosticat un focar de infecŃie cu Trichophyton mentagrophytes, într-o microfermă de
chinchile din judeŃul Cluj. PrevalenŃa infecŃiei a fost de 56 %. Leziunile macroscopice înregistrate au
fost reprezentate de alopecie, cruste, scuame, lichenificare, eritem şi eroziuni. Leziunile au avut
următoarea topografie: cap, gât, coadă, membrele anterioare, regiunea dorso-lombară, piept,
abdomen, membrele posterioare, flanc şi crupă.
Cuvinte cheie: chinchile, dermatofitoză, Trichophyton mentagrophytes.
Introducere

Dermatofitozele sunt infecŃii ale
Ńesuturilor cheratinizate (stratul cornos al
epidermei, păr şi unghii) produse de miceŃi
cheratinofili şi cheratolitici (Şuteu şi Cozma,
2004; Mignon et al., 2006; Mircean Viorica şi
Cozma, 2007).
AfecŃiunile
de
natură
micotică,
diagnosticate la animale au ca agenŃi etiologici
principali diferiŃi dermatofiŃi zoofili (Şuteu şi
Dulceanu, 2001 ).
În România, exploatarea chinchilelor
pentru blană constituie o preocupare nouă.
Blana deosebit de valoroasă şi faptul că
chinchilele nu necesită condiŃii speciale pentru
întreŃinere sunt aspecte care au condus la
extinderea traptată a fermelor de creştere a
chinchilelor la noi în Ńară (Bura şi Andrievici,
2007).
ImportanŃa cunoaşterii acestor afecŃiuni
la chinchile rezultă în special din faptul că

afectarea blănii duce la pierderi economice
însemnate şi deasemenea trebuie luate în
considerare şi aspectele zoonotice.
Scopul acestui studiu a fost descrierea
unui focar de dermatofitoză apărut într-un
efectiv de chinchile crescute pentru blană.
Material şi metodă

Studiul a fost realizat pe un efectiv
format din 100 de chinchile, proprietate privată,
din localitatea Lacu, judeŃul Cluj. Structura pe
vârstă a efectivului a fost următoarea: 46 adulŃi,
27 tineret şi 17 pui. MenŃionăm că puii au fost
înŃărcaŃi. Proprietarii au asociat apariŃia
primelor semne clinice cu schimbarea sursei de
talaş.Chinchilele au fost examinate din punct de
vedere dermatologic înregistrându-se atât
structura macroscopică cât şi topografia
leziunilor.
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De la nivelul leziunilor s-a recoltat
material patologic reprezentat de fire de păr,
cruste şi scuame.

În vederea stabilirii diagnosticului de
certitudine, s-au efectuat atât preparate din
cruste şi fire de păr clarificate cu lactofenol cât
şi însămânŃări pe mediul DTM (Dermatophyte
Test Medium)

Rezultate şi discuŃii

coloniilor a fost pigmentat în roşu. La examenul
microscopic efectuat din colonii s-au înregistrat
aspecte
caracteristice
pentru
specia
Trichophyton mentagrophytes (macroaleuri,
microaleuri, ornamentaŃii).
PrevalenŃa infecŃiei cu Trichophyton
mentagrophytes a fost de 56% (56/100). Din
totalul animalelor cu leziuni 50% (28/56) au
fost femele, 14,28% (8/56) masculi, 17,85%
(10/56) tineret şi 17,85% (10/56) pui.
Topografia, respectiv structura lezională
înregistrată la chinchilele infectate cu
Trichophyton mentagrophytes este redată în
figura 1, 2 şi respectiv 3 (a, b).

Diagnosticul stabilit la animalele cu
leziuni a fost de dermatofitoză şi s-a bazat pe
identificarea de artrospori şi hife în preparatele
din cruste şi fire de păr şi pe dezvoltarea
coloniilor pe mediul DTM.
La examenul microscopic, după
clarificarea preparatelor cu lactofenol, s-au
evidenŃiat artrospori cu dispunere endo- şi
exotrix, hife şi distrugerea masivă a firelor de
păr.
Cultural, la 7-10 zile după însămânŃare,
pe mediul DTM s-au dezvoltat colonii de
culoare albă şi cu aspect pufos, iar reversul
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Figura 1. DistribuŃia topografică a leziunilor macroscopice în dermafitoze la chinchila
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Exudat

26.78%

Eritem

39.28%

Lichenificare

46.42%
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55.35%

Cruste

96.42%

Alopecie
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Figura 2. Structura lezională în dermatofitoze la chinchile

a.)

b.)

Figura 3.(a,b) Aspecte lezionale înregistrate la chinchile infectate
cu T. Mentagrophytes (alopecie difuză, cruste)
Leziunile înregistrate la chinchile au
fost însoŃite de prurit moderat. Eritemul a fost
singura leziune primară înregistrată restul
leziunilor fiind secundare (alopecie, cruste,
scuame, lichenificare şi eroziuni). Leziunile
secunadare apar consecutiv pruritului însoŃit de
grataj.La un număr de 9 din 56 chinchile a fost

afectată şi starea generală (abatere, inapetenŃă).
Acest aspect a fost înregistrat numai la pui.
Compararea topografiei lezionale la
chinchile în funcŃie de sex s-a efectuat cu
scopul de a releva existenŃa eventualelor
diferenŃe. După cum se observă în tabelul 1
acest aspect nu a fost confirmat.
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Zona anatomică
Cap
Gât
Coadă
Membre anterioare
Rgiunea dorso-lombară
Piept
Abdomen
Membre posterioare
Flanc
Crupă

Femele
Nr.
28
12
9
11
2
5
4
1
2
1

Masculi
%
100
42,85
32,14
39,28
7,14
17,85
14,28
3,57
7,14
3,57

Nr.
8
3
2
3
1
2
2
1
1
1

%
100
37,5
25
37,5
12,5
25
25
12,5
12,5
12,5

Tabelul 1. Topografia lezională în infecŃia cu Trichophyton mentagrophytes la chinchile în
funcŃie de sex
Conform datelor din literatura de specialitate
Trichophyton mentagrophytes este dermatofitul
cel mai frecvent izolat de la chinchile
(Mackenzie et al., 1986; Donnelly, 2004). În
aceste studii, Trichophyton mentagrophytes a
fost izolat de la 30% din chinchilele care
prezentau leziuni evidente ale pielii şi de la 5%
din chinchilele fără semne clinice. Mult mai rar
de la nivelul blăniŃelor de chinchila a fost izolat
Microsporum canis
(Donnelly, 2000).
Cunoaşterea stării de purtător asimptomatic este
foarte importantă deoarece chinchilele fără
leziuni constituie sursă de infecŃie atât pentru
animalele sănătoase cât şi pentru om. În studiul
nostru nu s-au recoltat probe de la chinchilele
fără leziuni pentru a confirma sau infirma acest
aspect, în special atât datorită sensibilităŃii cât şi
agresivităŃii acestei specii de rozătoare.
În studiul de faŃă au predominat
leziunile reprezentate de alopecie difuză,
crustizare abundentă, cu cruste albe-gălbui
aderente, scuame şi lichenificare având ca
localizare principală capul, gâtul, coada şi
membrele anterioare. PredominanŃa acestei

topografii lezionale poate fi explicată prin
modul de toaletare al chinchilelor.
Şi în alte studii leziunile induse de
dermatofiŃi la chinchile sunt localizate
preponderent la nivelul capului (feŃei,
periorbital, perinazal, la nivelul pavilioanelor
auriculare), flancurilor şi la nivelul cozii, fiind
posibile şi alte localizări. Leziunile sunt
reprezentate de zone bine delimitate sau difuze
de alopecie însoŃite de eritem, formare de cruste
albe-gălbui aderente şi scuame sau mai rar
leziuni de tip kerion (Chermette et al., 2008).
ImportanŃa cunoaşterii infestaŃiilor cu
dermatofiŃi la chinchile rezidă atât din
pierderile economice care se înregistrează în
industria pielăriei cât şi din caracterul zoonotic
al acestor infecŃii.
Studii
recente
au
demonstrat
posibilitatea transmiterii dermatofitozelor de la
chinchile la om. Cazuri de micoză a scalpului
(tinea capitis) au fost asociate cu izolarea lui
Trichophyton mentagrophytes de la nivelul
blăniŃelor de chinchile (Drouot Stéphane et al.,
2008).

Concluzii

1. Focarul descris reprezintă
semnalare a infecŃiei cu dermatofiŃi

(Trichophyton mentagrophytes) la chinchile în
România.

prima
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3. Specia identificată cultural
Trichophyton mentagrophytes.

2. PrevalenŃa infecŃiei cu Trichophyton
mentagrophytes a fost de 56%.

a

fost

ABSTRACT
It was diagnosed an outbreak of infection with
Trichophyton mentagrophytes in a small farm
of chinchillas in Cluj county The prevalence of
infection was 56%. Macroscopic injuries
recorded were represented by alopecia,
crusting, scuame, lichenification , erythema

and erosion. Lesions were surveying the
following: head, neck, tail, anterior members,
beck, chest, abdomen, posterior members ,
flank and rump.
Key words: chinchilla, dermatophytosis,
Trichophyton mentagrophytes.
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Recenzie

ATLAS DE PARAZITOLOGIE
PARASITOLOGY ATLAS
de Barabàs Hajdu Enikö, Fazakas Bèla

Edit. University Press, Târgu Mureş 2008
Rezumat
Atlasul de Parazitologie apărut recent - operă a distinselor personalităŃi, Prof. Dr. Bèla
Fazakas şi ConferenŃiar Doctor Barabàs Hajdu Enikö, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie
din Târgul Mureş – reprezintă un unicat şi o premieră în literatura medicală din Ńara noastră.
Alături de valoarea ştiinŃifică, atlasul este şi o realizare artistică, atractivă, prin care se
reflectă imagistic, diversitatea lumii paraziŃilor la om. Prezentarea este în mod sistematic şi
cuprinde: 146 figuri cu protozoare parazite, 196 cu helminŃi, 20 cu artropode şi 12 cu elemente
neparazitare de interes diagnostic.
Dezideratul major al editării se referă la o mai facilă identificare a paraziŃilor pe criterilul
caracterelor morfologice specifice. Imaginile conŃin : paraziŃi adulŃi, chisturi, ouă, larve etc dar şi
organe parazitate: ficat, miocard, pulmon, fixate prin formolizare.
Relevant este faptul că micro - macrofotografiile sunt originale şi fac parte din ”zestrea”
muzeului Disciplinei de Parazitologie. În interes didactic la disciplină s-au realizat mulaje cu
paraziŃi, pentru a îmbogăŃi dotarea didactică, totalizând câteva zeci (cca. 70 ) de piese.
În cadrul ficărei categorii sistematice sunt reprezentate imagistic diverse stadii evolutive: în
faze de multiplicare adulte, schizo sau gametogonice, elemente de rezistenŃă sau în stări de
generative. Toate având, textual, explicaŃii concise, riguroase, specifice.
Atlasul conŃine, în final, indexul alfabetic ce favorizează identificarea cu uşurinŃă a speciilor
parasite şi sursele bibliografice.
Considerăm că apariŃia editorială “Atlas de Parazitologie”, reprezintă un eveniment şi act de
interes ştiinŃific.

Atlasul de Parazitologie apărut recent - operă a distinselor personalităŃi, Prof. Dr. Bèla
Fazakas şi ConferenŃiar Doctor Barabàs Hajdu Enikö, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie
din Târgul Mureş – reprezintă un unicat şi o premieră în literatura medicală din Ńara noastră. De
mult timp se simŃea lipsa unei astfel de lucrări atât de necesară pentru instruirea studenŃilor
medicinişti şi informarea medicilor. Răsunetul şi utilitatea ”Atlasului” vor fi amplificate de faptul că
textul este redactat în limbile română, maghiară şi engleză,.
Lucrarea, extinsă pe 215 pagini, cuprinde 374 de imagini policromate şi cu explicaŃii
textuale, riguroase, concise, esenŃiale. Alături de valoarea ştiinŃifică, atlasul este şi o realizare
artistică, atractivă, prin care se reflectă imagistic, diversitatea lumii paraziŃilor la om. Prezentarea
este în mod sistematic şi cuprinde: 146 figuri cu protozoare parazite, 196 cu helminŃi, 20 cu
artropode şi 12 cu elemente neparazitare de interes diagnostic.
Dezideratul major al editării – în opinia noastră - se referă la o mai facilă identificare a
paraziŃilor pe criterilul caracterelor morfologice specifice. Imagistica, multicoloră, conŃine specii în
stare nativă, ( micro şi macro - figuri) după preparare, prin metode de colorare: Giemsa, H.E., cu
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albastru de metilen, etc. Imaginile conŃin : paraziŃi adulŃi, chisturi, ouă, larve etc dar şi organe
parazitate: ficat, miocard, pulmon, fixate prin formolizare.
Relevant este faptul că micro - macrofotografiile sunt originale şi fac parte din ”zestrea”
muzeului Disciplinei de Parazitologie. În interes didactic la disciplină s-au realizat mulaje cu
paraziŃi, pentru a îmbogăŃi dotarea didactică, totalizând câteva zeci (cca. 70 ) de piese.
În cadrul ficărei categorii sistematice sunt reprezentate imagistic diverse stadii evolutive: în
faze de multiplicare adulte, schizo sau gametogonice, elemente de rezistenŃă sau în stări de
generative. Toate având, textual, explicaŃii concise, riguroase, specifice.
Meticulozitatea redării aspectelor morfologice, este reflectată prin faptul că pentru fiecare specie de
parazit sunt multiple imagini: specuiile de Amoeba, sunt illustrate în 25 de figuri; plasmodium,
ovale, 18 fig. şa.
La heminŃi: trematode, cestode şi nematode- sunt diverse forme evolutive în totalitate de interes în
diagnosticul îmbolnăvirilor: ouă, oncosfere, larve, adulŃi., scolecşi, fragmente de strobile, ficare
imagine cu particularităŃi morfologice, distincte, reperabilă în diagnostic.
Imaginile cu organe parazitate fixate precum: hidatice în rinichi, intracardiac, hepatice sau chisturi
cu larve de Trichinella în musculatură sunt foarte instructive.
Dintre artropodele parazite sunt acarieni – Sarcoptes; insecte: Pediculus, Pulex, Culex.
Foarte important din punct de vedere didactic, este redarea imagistică a artefactelor – fibre vegetale,
polen, etc. care generează dificultăŃi în diagnosticul parazitologic.
Atlasul conŃine, în final, indexul alfabetic ce favorizează identificarea cu uşurinŃă a speciilor
parasite şi sursele bibliografice.
Considerăm că apariŃia editorială “Atlas de Parazitologie”, reprezintă un eveniment şi act de
interes ştiinŃific, demne de relevat, pentru care adresăm autorilor prestigioase personalităŃi medicale
şi universitare sincere felicitări şi urări de succes în activitatea profesională. Gânduri de stimă şi
admiraŃie Editurii University Press, pentru această frumoasă realizare ştiinŃifică şi totodată artistică.
Prof. Cons. Dr. E. Şuteu
Review
The parasitology Atlas, that appeared recently, is an opera of distinguished personalities prof. dr.
Bela Fazekas and lecturer dr. Barabas Hajdu Eniko, from the University of Medicine and Pharmacy
Targu Mures, represents something unique in the medical literature from our country.
Beside the scientific value, the atlas, is an artistic and attractive realization reflected by the
images and the diversity of parasites in humans. The presentation is systematic and includes: 146
figures with protozoa’s, 196 with helminthes, 20 with arthropods and 12 with nonparasites elements
with diagnostic interest.
The major aim of this edition refers to an easiest identification of parasites, by the criteria of
morphologic characters. The images are containing the adult parasites, cysts, egg, larvae, etc and
parasitized organs: liver, lung, heart muscles.
Relevant is the fact that micro and macro-pictures are original and are taking part of the
“trousseau” of the museum of Parasitology Department. In didactic interest, were realized moulds
with parasites, in total number of 70 pieces.
Inside the systematic categories, there are images characteristics for the different evolution
stages: schizo-, gametogonics, resistance or degenerative stages. All, had concise, rigorous and
specific explication.
The atlas contains, in the end, the alphabetic index, that promotes the easiest identification
of parasites species and bibliographic sources.
We consider that the edition “Parasitology Atlas”, represents an event and an act of
scientific interest.
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In Memoriam
Prof. Dr. Nicolae Vartic (1920- 1992)
Fondatorul Disciplinei de Parazitologie şi Clinica de Boli Parazitare.

Rezumat
Fondatorul disciplinei, de obârşie din meleagurile basarabene, Dr. N. Vartic, a absolvit Facultatea
de Medicină din Bucureşti fiind student în cadrul Institutului Medico-militar. Activitatea
professională la început şi-a dasfăşurat- o în cadrul Ministerului ForŃelor Armate ajungănd în 1963
când a intrat în cadrul FacultăŃii de Medicină Veterinară. Dr. N. Vartic s-a remarcat prin
profesionalism, responsabilitate, realizări, performanŃe, care l-au situat în prima linie a profesiei.
Încă din primii cinci ani s-a reuşit organizarea şi dotare laboratoarelor într-un edificiu modern al
facultăŃii cu spaŃii de clinică şi spitalizare a animalelor bolnave, cu amenajarea spaŃiului muzeului
disciplinei şi dotarea cu preparate didactice cu lamoteca, şi histotecă. Pe parcursul anilor a
elaborat materiale didactice necesare instruirii studenŃilor: curs propriu litografiat (1977) şi a
colaborat la editarea cursului “Parazitologia şi clinica bolilor parazitare la animale” (Coord. T. Lung,
Ed Didactică şi Pedagocică, 1983). În activitatea de cecetare ştiinŃifică s-a orientat pe principiul
integrării şi cooperării pentru sprijinirea activiăŃii practice productive. DominanŃa activităŃii de
cercetare a fost axată pe două direcŃii: în domeniul imunologiei bolilor parazitare şi al terapeuticii şi
profilaxiei parazitozelor. Profesorul N Vartic, a fondat şi condus disciplina timp de 25 de ani (1963
– 1985) interval în care a reuşit cu colectivul să realizeze o disciplină cu profil modern fiind în
acelaş timp remarcându-se ca o personalitate de aleasă cultură.

Disciplina şi-a început activitatea în anul universitar 1963-1964, cu anul IV, Medicina Veterinară în
cadrul Institutului Agronomic din Cluj.
La deschidere disciplina era formată de: Dr. N. Vartic, şef de lucrări, titularul şi fondatorul disciplinei, de E.
Şuteu, asistent şi două cadre ajutătoare. Pe parcursul anilor s-au adăugat şi alte cadre ajungându-se la
colectivul format în prezent.
Fondatorul disciplinei, de obârşie din meleagurile basarabene (născut în localitatea Dereneu, judeŃul
Călăraşi), a absolvit Facultatea de Medicină din Bucureşti fiind student în cadrul Institutului Medico-militar.
Activitatea professională la început şi-a dasfăşurat- o în cadrul Ministerului ForŃelor Armate obŃinând gradul
de locotenent colonel. Apoi şi- a desfăşurat activitatea la Laboratorul Veterinar JudeŃean Cluj, până în 1963
când a intrat în cadrul FacultăŃii de Medicină Veterinară.
În ambele domenii de activitate Dr. N. Vartic s-a remarcat prin profesionalism, responsabilitate, realizări,
performanŃe, care l-au situat în prima linie a profesiei.
De la intrare în Institutul Agronomic, viitorul profesor N. Vartic, pararel cu activitatea didactică a fost şi
membru al Comisiei de ConstrucŃie a noii facultăŃi. în care şi-a adus contribuŃii importante, mai ales în
realizarea spaŃiilor aferente disciplinei.
Dotat cu energie deosebită şi cu o experienŃă bogtată în activitatea militară şi în munca de laborator s-a
angajat cu întreg colectivul disciplinei pentru:
- asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităŃii didactice, în laborator şi clinică;
- întocmirea programei analitice de instruire a studenŃilor în cadrul disciplinei şi asigurarea condiŃiilor
pentru
desfăşurarea
acticităŃii
ştiinŃifice
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Încă din primii cinci ani s-a reuşit organizarea şi dotare laboratoarelor într-un edificiu modern al
facultăŃii cu spaŃii de clinică şi spitalizare a animalelor bolnave, cu amenajarea spaŃiului muzeului disciplinei
şi dotarea cu preparate didactice cu lamoteca, şi histotecă.
Pentru asigurarea în condiŃii optime a activităŃilor didactice şi de cercetare, laboratoarele au fost dotate cu
aparatură necesară: microscoape şi stereolupe, revenind la fiecare student un microscop şi la doi studenŃi o
stereolupă. S-au achizioŃionat spectrofotometre, ultracentrifugă, microscop cu imunofluorescenŃă, aparatură
necesară pentru culturi celulare, reactivi şi ustensile pentru metodologie de diagnostic în parazitoze ( RAL,
RP, RFC).
Pe parcursul anilor a elaborat materiale didactice necesare instruirii studenŃilor: curs propriu litografiat
(1977) şi a colaborat la editarea cursului “Parazitologia şi clinica bolilor parazitare la animale” (Coord. T.
Lung, Ed Didactică şi Pedagocică, 1983). A elaborate ca prim autor şi în colaborare trei îndrumătoare
didactice de uz intern.
Rezultatele acestor eforturi didactice s-au reflectat asupra nivelului înalt de pregătire a studenŃilor şi opŃiunea
acestora cu realizarea anuală între 3-7 proiecte de diplomă de licenŃă.
Profesorul N. Vartic a ocupat prin concurs funcŃiile până la titlul de profesor. Ca dascăl a aplicat metode
eficiente de predare, cu rigoare, severitate dar principial şi obiectiv, mult apreciat şi elogiat de stundenŃi. A
predate cunoştiinŃe cu discernământ predominant cele de interes practic.
În activitatea de cecetare ştiinŃifică s-a orientat pe principiul integrării şi cooperării pentru sprijinirea
activiăŃii practice productive. DominanŃa activităŃii de cercetare a fost axată pe două direcŃii: în domeniul
imunologiei bolilor parazitare şi al terapeuticii şi profilaxiei parazitozelor.
A realizat cercetări inovatoare în diagnosticul serologic al hidatidozei, fasciolozei şi altor helmintoze; a
dovedit experimental rolul inoculator al paraziŃilor în izbucnirea unor bacterioze (Oestrus ovis în izbucnirea
encefalitei listerelice) sau boli carenŃiale ca encefalomalacia puilor de găină în eimerioză etc. InvestigaŃiile
terapeutice au adus contribuŃii prin folosirea unor molecule antiparazitare în combaterea hemintozelor şi
arahnoentomozelor. A experimentat prioritar în Ńara organofosforicele (Bubulin, Neguvon) în terapia
dictiocaulozelor la rumegătoare, în estroză la ovine, în metastrongiloză, şi ascarioză la suine, în gasterofiloză
la cabaline.
Terapia cu dendriton în dicrocelioza ovină şi cu doroncit în tenioza la câine.
Studiilor epizootologice în paramfistomoză, hidatidoză, s-a adăugat descrierea unor paraziŃi precum;
Aelurostrongylus la pisică. Lucrările au fost valorificate multimplu, Aplicarea lor şi publicarea lor în reviste
din Ńară şi străinătate (Mh. Med Vet., Exp. Vet. Med.) sau la manifestări ştiintifice.
Profesorul N Vartic, a fondat şi condus disciplina timp de 25 de ani (1963 – 1985) interval în care a
reuşit cu colectivul să realizeze o disciplină cu profil modern; cu laboratoare adecvate desfăşurării unor
cercetări performante; cu baza diversificată, dotată cu aparatură corespunzătoare instruirii studenŃilor
conform celor mai exigente şi actuale cerinŃe internaŃionale.
Profesorul N. Vartic, s-a remarcat şi impus ca o personalitate de aleasă cultură. Preocupările cultural
artistice, patriotice s-au reflectate şi în biroul său având expuse tablouri cu; Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul,
G. Verdi, W. Shakespeare sau Băiatul şi câinele (Murillo) Marocanul şi calul ( Delacroix), un ansamblu ce
relevă faptul că profesorul era un admirator şi nelipsit al teatrului şi operei.
În circumstaŃe favorabile etala uimitor cunoştinŃe de istorie cu un real patriotism, spre admiraŃia auditorilor.
Scrisul de faŃă ca şi înnsemnele din Jurnalul Medical Veterinar (2000) şi din Clujul Veterinar, se vor
raze de lumină şi afectivitate spre inimile şi suflete zecilor de generaŃii de studenŃi şi medici veterinari care lau ascultat cu admiraŃie şi respect. Oferind prilej de admiraŃie şi nostalgică amintire a despărŃirii de ilustrul
dascăl trecut prea timpuriui în lumea tăcerii eterne, sub divina oblăduire.
Review
The department started it’s activity in the university year 1963-1964, with the fourth year students,
from Veterinary Medicine, extension of the Agronomic Institute from Cluj.
The founder of the department, Dr. N. Vartic, was borne in Dereneu, Calarasi. He
graduated the Faculty of Veterinary Medicine from Bucuresti, being a student of Medical-Military
Institute. Regarding his professional activity, in the beginning he worked for the Military Force
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Minister, obtaining the lieutenant-colonel rank. After that he worked for the Central Veterinary
Laboratory Cluj, until 1963 when he joined the Faculty of Veterinary Medicine. Beside the didactic
activity, the intended professor N.Vartic, was also a member of the Construction Committee of the
new faculty.
Since his first five years of work he succeeded in organize and rigging the laboratories in a
new and modern area of the faculty, with capacity for clinic and hospital for the sick animals, he
installed the department museum and he endowed the department with didactic equipment.
During the years he wrote many scientific papers, which helped students. He done some
innovator research regarding the serologic diagnostic of hidatidosis , fasciolosis and other
helmintosis. He demonstrated the inoculating role of the parasites in eruption of bacteriological
diseases (Oestrus ovis in eruption of listeic encephalitis) or deficiency diseases such as poultries
encefalomalacie in eimeriosis.
Professor N. Vartic , founded and led the department for 25 years (1963-1985). During this
period he succeeded, together with his staff, to have a modern unit.
Professor N. Vartic was a great personality and an astonishing man of culture.

Prof. Dr.H.C. E. Şuteu.
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FILE DE ISTORIE

PARAZITOLOGIA VETERINARĂ CLUJEANĂ LA 45 DE ANI
Cozma V. Şuteu E.

Disciplina de Parazitologie şi Boli parazitare, Facultatea de Medicină Veterinară,
Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară, Str. C. Mănăştur 3-5, Cluj-Napoca, România

Rezumat
Disciplina, înfiinŃată în anul universitar 1963-1964, cu denumirea de "Parazitologie şi
Clinica bolilor parazitare", îşi începe activitatea didactică cu anii IV şi V, ultimul an intrând din
1964-1965.
În primul an universitar, disciplina a fost formată din: dr. Nicolae VARTIC (1963) – şef de
lucrări, titularul şi fondatorul disciplinei; dr. Eronim ŞUTEU (1.01.1964) – asistent – şi două cadre
ajutătoare. Pe parcursul anilor, şi-au desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea şi alte cadre didactice
şi tehnice ajutătoare.
De la înfiinŃare şi până în prezent, disciplina a fost condusă de următorii titulari:
•
Prof. dr. Nicolae VARTIC (1920-1992) – în perioada 1963-1985, după care se pensionează.
•
Prof. dr. Eronim ŞUTEU (n. 1926) – în perioada 1985-1996, când se pensionează şi lucrează
ca profesor consultant (şi în prezent).
•
Prof. dr. Vasile COZMA (n. 1953) – din 1996 până în prezent.
În cadrul şi spaŃiile disciplinei au fost înfiinŃate şi au funcŃionat disciplinele:

Biologia paraziŃilor (din 1968), cu denumirea ulterioară de Ecologie animală. Titularul
disciplinei şi organizatorul a fost conf. dr. E. ŞUTEU şi colaboratoare – asistent Virginia
IVAŞCU-CONSTANTINESCU.

Patologie exotică a animalelor de blană şi vânat. Titularul şi organizatorul disciplinei
a fost acelaşi dr. E. ŞUTEU şi aceeaşi colaboratoare.

Micologie veterinară. Titularul disciplinei şi iniŃiatorul ei a fost prof. dr. V. COZMA,
preluată apoi de şef lucr. dr. Viorica MIRCEAN.

Dermatologie veterinară. IniŃiatorul şi titularul disciplinei a fost prof. dr. V. COZMA,
care a susŃinut cursul, iar lucrările practice au fost organizate de şef lucr. dr. Viorica
MIRCEAN. La început, disciplina a fost opŃională, iar din anul universitar 2007-2008 este
obligatorie, dată când este preluată de conf. dr. Viorica MIRCEAN.
După anul 1996, activitatea de cercetare s-a dezvoltat şi diversificat mult, disciplina beneficiind de
contribuŃia a doi conducători ştiinŃifici, Prof. dr. E. ŞUTEU şi Prof. dr. V. COZMA, ceea ce a dus la
crearea unei şcoli de cercetare parazitologică, recunoscută pe plan naŃional şi cu numeroase
colaborări internaŃionale.

113

Scurt istoric
Disciplina, înfiinŃată în anul universitar 1963-1964, cu denumirea de "Parazitologie şi Clinica bolilor
parazitare", îşi începe activitatea didactică cu anii IV şi V, ultimul an intrând din 1964-1965.
În primul an universitar, disciplina a fost formată din: dr. Nicolae VARTIC (1963) – şef de lucrări,
titularul şi fondatorul disciplinei; dr. Eronim ŞUTEU (1.01.1964) – asistent – şi două cadre ajutătoare. Pe
parcursul anilor, şi-au desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea şi alte cadre didactice şi tehnice ajutătoare.
De la înfiinŃare şi până în prezent, disciplina a fost condusă de următorii titulari:
•
Prof. dr. Nicolae VARTIC (1920-1992) – în perioada 1963-1985, după care se pensionează.
•
Prof. dr. Eronim ŞUTEU (n. 1926) – în perioada 1985-1996, când se pensionează şi lucrează ca
profesor consultant (şi în prezent).
•
Prof. dr. Vasile COZMA (n. 1953) – din 1996 până în prezent.
În primul deceniu de activitate (1963-1973), la disciplină au mai funcŃionat: asistent Virginia
IVAŞCU-CONSTANTINESCU (1966-1975); asistent Sofia COMAN (1967-1972); medic consultant dr. Ion
CRISTOLOVEANU (1966-1969); medic consultant dr. Ion COSTEA; personal tehnic. În perioada de criză
(1975-1989), iscată prin restricŃionarea posibilităŃilor de a reŃine cadre tinere şi valoroase în învăŃământul
universitar şi prin pensionarea prof. dr. N. VARTIC (1985), disciplina a apelat temporar la activitatea unor
cadre cu pregătire de profil apropiat: conf. dr. Ovidiu ROTARU şi şef lucr. Silvia VESA, contribuind la
menŃinerea procesului instructiv la cotele exigenŃei tradiŃionale. Pentru sprijinul acordat, şi pe această cale, se
aduc colegiale mulŃumiri şi recunoştinŃă din partea titularului disciplinei din acea perioadă.
În momentul de faŃă, disciplina este completată cu noi cadre: Conf. dr. Călin GHERMAN, Şef lucr. dr.
Viorica MIRCEAN, Asist. univ. Cristian MAGDAŞ şi Asist. univ. dr. Andrei MIHALCA.
În cercetare, pe poziŃii de postdoctoranzi sunt încadraŃi: Dr. Adriana TITILINCU (2007), Dr. Lidia
CHIłIMIA (2007) şi Dr. Radu BLAGA (2007).
În prezent, la disciplină funcŃionează următorul personal tehnic ajutător: Asist. vet. Simona
PĂCURAR, Asist. vet. Augustin MOLDOVAN, Asist. vet. Eva BODIS şi Ref. şt. Andreea CUTCAN.
În cadrul şi spaŃiile disciplinei au fost înfiinŃate şi au funcŃionat disciplinele:

Biologia paraziŃilor (din 1968), cu denumirea ulterioară de Ecologie animală. Titularul
disciplinei şi organizatorul a fost conf. dr. E. ŞUTEU şi colaboratoare – asistent Virginia
IVAŞCU-CONSTANTINESCU.

Patologie exotică a animalelor de blană şi vânat. Titularul şi organizatorul disciplinei a fost
acelaşi dr. E. ŞUTEU şi aceeaşi colaboratoare.

Micologie veterinară. Titularul disciplinei şi iniŃiatorul ei a fost prof. dr. V. COZMA, preluată
apoi de şef lucr. dr. Viorica MIRCEAN.

Dermatologie veterinară. IniŃiatorul şi titularul disciplinei a fost prof. dr. V. COZMA, care a
susŃinut cursul, iar lucrările practice au fost organizate de şef lucr. dr. Viorica MIRCEAN. La
început, disciplina a fost opŃională, iar din anul universitar 2007-2008 este obligatorie, dată când
este
preluată
de
conf.
dr.
Viorica
MIRCEAN.

Cadrele didactice ale disciplinei de Boli parazitare şi funcŃiile îndeplinite
Nr.
crt.
1.

Numele şi
prenumele
VARTIC Nicolae

Perioada
activităŃii
1963-1985

2.

ŞUTEU Eronim

din 1964
până în prezent

3.
4.
5.
6.
7.

IVAŞCU Virginia
COMAN Sofia
CRISTOLOVEANU Ion
COSTEA Ion
COZMA Vasile

1966-1975
1967-1972
1966-1969
1969-1970
din 1985

FuncŃii îndeplinite
şef lucrări; conferenŃiar; profesor;
titularul disciplinei
asistent universitar; şef lucrări; conferenŃiar; profesor;
titularul disciplinei (1985-1996); conducător doctorat;
profesor consultant (din 1996 până în prezent)
asistent universitar
asistent universitar
medic consultant
medic consultant
asistent universitar; şef lucrări; conferenŃiar; profesor;
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până în prezent

8.
9.
10.

OGNEAN LaurenŃiu
NEGREA Octavian
GHERMAN Călin

11.

MIRCEAN Viorica

12.
13.

CERNEA Cristina
MAGDAŞ Cristian

14.

MIHALCA Andrei

15.

TITILINCU Adriana

16.

BLAGA Radu

17.

CHIłIMIA Lidia

titularul disciplinei (din 1996 până în prezent);
conducător doctorat; decanul FMV (din 2000 până în
prezent)
1988-1991
asistent universitar
1990-1999
medic consultant; asistent universitar; şef lucrări
din 1991 până în preparator universitar; asistent universitar; şef lucrări;
prezent
conferenŃiar
din 1991 până în medic consultant; asistent universitar; şef lucrări;
prezent
conferenŃiar
1996-2005
medic consultant; asistent universitar
din 2000 până în preparator universitar; asistent universitar
prezent
din 2002 până în doctorand cu frecvenŃă; preparator universitar; asistent
prezent
universitar
din 2004 până în doctorand cu frecvenŃă; cercetător post-doctorat
prezent
din 2006 până în doctorand cu frecvenŃă; cercetător post-doctorat
prezent
din 2006 până în doctorand cu frecvenŃă; cercetător post-doctorat
prezent

Conducătorii (şefii) disciplinei
● Profesorul dr. Nicolae VARTIC (1920-1992), ca fondator al disciplinei (1963-1985), s-a remarcat
prin tenacitatea şi munca susŃinută pentru asigurarea bazei materiale şi tehnice de început a disciplinei. A
contribuit la proiectarea şi construirea edificiului FacultăŃii şi implicit a disciplinei, astfel că şi în prezent
disciplina dispune de spaŃiile necesare. A depus eforturi pentru integrarea disciplinei în cadrul disciplinelor
clinice, în condiŃii de paritate, extinzând învăŃământul clinic pe două semestre la anul V şi ancorându-l
nemijlocit în unităŃi zootehnice din zonă. A impus ordinea şi disciplina, exigenŃa şi principialitatea în
desfăşurarea activităŃii didactice, respectul reciproc şi relaŃii principiale între dascăli şi studenŃi. S-a achitat
onorabil de îndatoririle didactice, prin elaborarea unui curs propriu de “Patologie şi clinica bolilor parazitare”
şi colaborarea la un curs editat de titularii disciplinelor de la cele 4 facultăŃi din Ńară. De asemenea, a elaborat
două îndrumătoare de lucrări practice de laborator şi de clinică (de uz intern), împreună cu E. ŞUTEU. A
asigurat biobaza proprie disciplinei, cu animale bolnave sau infestate experimental care au servit atât ca
material didactic, cât şi în scopuri de cercetare.
Sintetizând activitatea didactică de peste două decenii a profesorului N. VARTIC, relevăm
valoroasele contribuŃii aduse la dezvoltarea şi modernizarea învăŃământului, la fundamentarea
învăŃământului clinic şi la proiectarea şi construirea noului edificiu al FacultăŃii de Medicină Veterinară.
Prof. dr. Nicolae VARTIC s-a remarcat ca un reputat cercetător, exigent şi riguros, orientat în special
spre soluŃionarea problemelor majore de parazitologie. EvidenŃiem câteva din direcŃiile şi rezultatele de
incontestabilă valoare ştiinŃifică şi aplicativă: experimentarea şi valorificarea metodelor imunologice în
diagnosticul helmintozelor la animale, dovedirea experimentală a rolului inoculator al paraziŃilor în
izbucnirea unor bacterioze (Oestrus ovis în apariŃia encefalitei listerelice, sau a unor boli carenŃiale, eimeriile
în inducerea encefalomalaciei puilor de găină), stabilirea eficacităŃii terapeutice a unor molecule
antiparazitare, dintre care preparatele Bubulin (în estroză ovină, parascarioză şi gastrofiloză la cabaline),
Dendriton (în dicrocelioza ovină), Rafoxanid + Nilverm (în nematodoze şi fascioloză la ovine etc.).
● Profesorul dr. Eronim ŞUTEU a funcŃionat ca titular în perioada 1985-1996. Întreaga activitate
profesională a fost axată pe cercetare şi contribuŃii aduse la dezvoltarea şi progresul parazitologiei şi al
medicinii veterinare, instruirea şi educarea civică şi profesională a studenŃilor în medicina veterinară (31
promoŃii), perfecŃionarea şi educarea continuă prin învăŃământ postuniversitar a medicilor veterinari în 19701996, sprijinirea activităŃii de producŃie şi a filialelor SocietăŃii de Medicină Veterinară, predominant din
Transilvania. În domeniul cercetării, a adus contribuŃii la cunoaşterea şi controlul principalelor sporozooze,
helmintoze şi arahnoentomoze, îmbunătăŃirea mijloacelor terapeutice de combatere a unor parazitoze de
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interes zoonotic şi în creşterea animalelor de rentă, realizarea unui Laborator de microproducŃie în cadrul
Disciplinei, în care se produc Femicozin, Nilmiazol, brichete antihelmintice.
Este autor a 16 cărŃi – tratate, manuale, monografii – publicate la prestigioase edituri din Ńară, dintre
care: la 6 este unic autor, la 7 – prim autor, la 3 colaborator. Volumele totalizează 4542 pagini. În plus, a
publicat 12 manuale didactice la Tipo Agronomia Cluj-Napoca (uz intern), din care: la 3 – este unic autor; la
4 – prim autor şi la 5 – colaborator; paginaŃie la manuale: 2722 pagini. PublicaŃia de carte editorială şi uz
intern totalizează 7264 pagini. La cărŃile de specialitate se adaugă două volume literare editate, cu 307
pagini. Este inclus în 4 enciclopedii şi dicŃionare cu personalităŃi ştiinŃifice din Ńară şi străinătate.
Este membru fondator al FundaŃiei „Scientia Parasitologica Pro Vita” şi al Revistei „Scientia
Parasitologica” din Cluj-Napoca. În prezent este profesor consultant, conducător de doctorat şi a promovat
14 doctori în medicină veterinară, dintre care doi din străinătate.
Este membru de onoare al Academiei de ŞtiinŃe Agricole şi Silvice din anul 1997. În anul 2004 a
primit titlul de Doctor Honoris Causa al U.S.A.M.V. a Banatului din Timişoara.
● Profesorul dr. Vasile COZMA şi-a început activitatea la disciplină ca asistent, în 1985, iar în prezent
este titularul disciplinei (din 1996) şi decanul FacultăŃii de Medicină Veterinară (din anul 2000). Este
membru corespondent al Academiei de ŞtiinŃe Agricole şi Silvice Bucureşti din 2003 şi din 2006,
vicepreşedinte al Comisiei de Medicină Veterinară. Are o contribuŃie semnificativă la activitatea de cercetare
din domeniul parazitologiei, prin numeroase teme abordate, dintre care mai importante sunt: obŃinerea unor
tipuri de antigene hipodermice în vederea optimizării diagnosticului, profilaxiei şi combaterii hipodermozei
la bovine din zona de NV a Ńării, diagnosticul, profilaxia şi combaterea eimeriozelor, diagnosticul,
epidemiologia şi controlul hidatidozei-echinococcozei la animale, în nord-vestul şi centrul României,
purificarea de antigene parazitare utilizabile în imunoprofilaxia şi imuno-diagnosticul parazitozelor majore la
animale. Din 1999 este membru în Comisia 5 de Agricultură şi Medicină Veterinară a CNCSIS Bucureşti.
Este membru fondator, alături de Prof. Dr. E. ŞUTEU, al FundaŃiei Scientia Parasitologica Pro Vita şi al
Revistei Scientia Parasitologica din Cluj-Napoca. Din 2001 este director al fundaŃiei amintite şi al Centrului
de Cercetare „Supravegherea, diagnosticul şi controlul zoonozelor”. Este autorul a 10 manuale şi tratate de
parazitologie. Este membru al AsociaŃiei Parazitologilor din România şi face parte din Société Française de
Parasitologie (FranŃa) şi din Comisia Mondială pentru Trichineloză.
În 2002 a primit „Ordinul NaŃional pentru Merit în grad de cavaler”, pentru activitatea managerială,
educativă şi de cercetare. În 2005, cartea „Parazitologie clinică veterinară”, autori I. ŞUTEU şi V. COZMA, a
primit premiul „Paul Rigler” al A.S.A.S. Bucureşti.
Este conducător de doctorat din anul 2001 şi până în prezent, având 4 absolvenŃi, dintre care unul în
cotutelă cu Prof. Dr. P. BOIREAU de la Paris XII.
Din 2006 a iniŃiat o „Şcoală postdoctorală” pe tema „Paraimunitatea în toxoplasmoză”, care cuprinde
în prezent 3 absolvenŃi de doctorat: Dr. Adriana TITILINCU, Dr. Lidia CHIłIMIA şi Dr. Radu BLAGA.

Prof. dr. Nicolae VARTIC

Prof. dr. Eronim ŞUTEU
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Prof. dr. Vasile COZMA

Conf. dr. Călin
GHERMAN

Conf. dr. Viorica
MIRCEAN

Asist. univ. Cristian
MAGDAŞ

Asist. univ. dr. Andrei MIHALCA

Cerc. şt. dr. Adriana TITILINCU

Cerc. şt. dr. Radu BLAGA

Baza materială şi tehnică
În anii începutului, disciplina a funcŃionat în spaŃii improvizate, în cadrul StaŃiunii Didactice
Experimentale, unde şi-a amenajat: un laborator pentru lucrări practice; cabinet pentru titularul disciplinei;
un laborator pentru prepararea de materiale didactice; o sală de consultaŃie şi lucrări de clinică cu anul V.
Piesele de muzeu, pe măsura prelucrării, erau expuse pe pereŃii din laborator.
Odată cu finalizarea construcŃiilor noului edificiu al FacultăŃii (1968), disciplina a intrat în spaŃiile
aferente, adecvate învăŃământului modern. La proiectarea şi construcŃia clădirilor, titularul disciplinei, prof.
N. VARTIC şi-a adus contribuŃii importante, fiind membru în colectivul de proiectare. SpaŃiile au ocupat un
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întreg nivel, formate din: Laborator de lucrări practice, pentru activitatea anului IV, cu mese, console,
microscoape (unul per student) şi stereolupe (una la doi studenŃi); două încăperi anexe, pentru depozitarea şi
prelucrarea pieselor parazitologice. Pentru desfăşurarea activităŃii didactice şi de cercetare, disciplina a
dispus de trei laboratoare: de protozoologie, imunologie în boli parazitare, arachno-entomologie şi
helmintologie, de micologie şi trei cabinete pentru cadrele didactice.
Muzeul (de parazitologie comparată) ocupă circa o treime din suprafaŃă, fiind extins şi pe culoarul
disciplinei. Piesele muzeistice sunt expuse în dulapuri vitrine, grupate pe trei criterii:
1. sistematic, în care paraziŃii sunt structuraŃi pe clase şi familii – protozoare, helminŃi, artropode
parazite;
2. pe specii de gazde: paraziŃi şi organe parazitate la bovine, ovine şi caprine, cabaline, suine,
carnivore, rozătoare şi păsări;
3. sistem ecologic, cu biotopuri adecvate: sunt expuşi paraziŃi diheteroxeni, triheteroxeni, cu gazdele
intermediare şi gazdele definitive; monoxeni, tereştri, acvatici etc.
SpaŃiile pentru clinică şi spitalizarea animalelor sunt formate din: o sală de consultaŃie pentru
animale de rentă, cu dependinŃe (laborator, încăpere pentru autoclavarea instrumentarului); o sală de
consultaŃie pentru animale de companie; două laboratoare clinice, pentru diagnostice paraclinice şi activitate
cu studenŃii anilor V-VI, la masterat şi postuniversitari. Clinica este dotată cu aparatură: microscoape,
stereolupe, instrumentar necesar. Un punct farmaceutic care dispune de produse antiparazitare utilizabile în
clinică. În cadrul Spitalului clinicilor, disciplina dispune de spaŃiu de internare pentru animale, format din
şase boxe, cu încăpere pentru depozitarea ustensilelor, concentrate şi fânar pentru fibroase. Ca material
didactic, disciplina şi-a format o bogată lamotecă (piese microscopice cu paraziŃi fixaŃi şi coloraŃi – câteva
mii); histotecă, cu preparate microscopice din organe, Ńesuturi parazitate, pe specii de animale. Lamoteca şi
histoteca conŃin aproape toate speciile de paraziŃi cu incidenŃă în zonele din Ńară, în special în nord-vestul
Ńării. Biblioteca disciplinei însumează peste 2000 volume (tratate, monografii, cursuri, îndrumătoare) de
profil parazitologic, ecologic, biologic şi medical; colecŃii de reviste de profil medical-veterinar din Ńară şi
străinătate.
Din 2002, în cadrul disciplinei şi facultăŃii funcŃionează Centrul de Cercetare "Supravegherea,
diagnosticul şi controlul zoonozelor", autorizat de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din
ÎnvăŃământul Superior Bucureşti, avându-l ca director pe Prof. Dr. Vasile COZMA.
Modernizarea bazei tehnice
În ultimul deceniu, după instaurarea sistemului democratic în Ńară (1989), noile orientări ale
universităŃii au permis achiziŃionarea de aparatură modernă, mijloace audio-vizuale şi informatizarea. Astfel,
disciplina şi-a îmbogăŃit baza tehnică prin procurarea de: linie ELISA, microscop şi lupă Olympus (cu
sisteme de fotografiere, filmare şi prelucrare pe calculator), 14 calculatoare, 1 televizor cu video,
videocameră, aparat foto Minolta, 3 microscoape de cercetare (MC7 şi MC9); electroforeză verticală cu
modul de electrotransfer (blot): sursă, celulă de electroforeză, modul de electrotransfer (blot) BioRad; hotă
cu flux laminar Gemini; hotă cu flux laminar, model 670 FL, Cruma; microcentrifugă, Hettich Mikro 22R;
balanŃă electronică, Kern Pes 420-3M; termocycler, Rcorbett Research; baie marină, Memmert, model WNB
7-45; electroforeză orizontală: celulă de electroforeză, sursă, APELEX; sistem fotogel, BioDoc-It Imaging
System; pH-metru portabil 1100, Mettler Toledo; ultracongelator, model ultima II, Revco.

Activitatea didactică
De la înfiinŃarea disciplinei, în conformitate cu planul de învăŃământ (curricula) şi programele
analitice avute, materia de curs, de lucrări practice şi de clinică s-a predat studenŃilor din anii IV-V până în
anul 1989. Odată cu reforma planului de învăŃământ din 1990 şi 2003, activitatea didactică se desfăşoară cu
anii III (semestrul 2), IV, V şi VI conform normelor în vigoare. Succesiunea predării cunoştinŃelor de
parazitologie generală şi a parazitozelor la animale domestice şi sălbatice este următoarea:
Parazitologie generală şi protozoozele (semestrul 6 – an III);
Helmintozele animalelor (semestrele 7, 8 – an IV);
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Arahnozele, entomozele şi micozele (semestrul 9 – an V);
În semestrul 10 (an V) se predă Dermatologia veterinară, având ca model FranŃa, Belgia şi alte
Ńări occidentale.
Activitatea practică de clinică cu studenŃii se desfăşoară în anii IV, V şi VI. În ultimul an, clinica din
anul VI se face pe specii de animale în sistem integrat celorlalte discipline clinice. Activitatea de instruire
clinică a studenŃilor se desfăşoară în Clinica disciplinei şi prin deplasarea studenŃilor pe grupe, în unităŃi de
creştere a animalelor şi sanitare veterinare limitrofe municipiului Cluj-Napoca. Din perioada anilor 19701989, instruirea clinică în unităŃi sanitar-veterinare şi zootehnice în judeŃul Cluj şi cele limitrofe se realizează
în mod sistematic, câte o zi săptămânal, când studenŃii consultă animale, precizează diagnostice şi efectuează
tratamente antiparazitare.
Verificarea cunoştinŃelor în domeniul parazitologiei se face prin examenele practic şi teoretic,
susŃinute la finele semestrelor VI, VII, VIII şi IX.
-

ConŃinutul disciplinei
Instruirea teoretică şi practică în domeniul parazitologiei şi bolilor parazitare se realizează, conform
curriculei şi specificaŃiilor de curs – cu unele modificări apărute în decursul anilor – în ordine, plecând de la
concepŃii şi noŃiuni generale despre relaŃiile dintre paraziŃi şi gazde, noŃiuni de imunologie parazitară, urmate
de expunerea parazitozelor: protozooze, helmintoze, arahno-entomoze şi micoze, în sistemul clasic – etiobiologie, patogeneză, epidemiologie, imunologie, metode de diagnostic, diagnostic diferenŃial şi măsuri de
combatere (tratament şi profilaxie). În cadrul zoonozelor se fac referiri la riscul de contaminare pentru om.
CunoştinŃele de parazitologie generală au ca obiectiv însuşirea de către studenŃi a noŃiunilor şi
concepŃiilor privind:
- agresiunea paraziŃilor asupra organismelor gazdă – mecanică, inflamatorie, toxică, inoculatoare,
spoliatoare, alergică, imunizantă, imunodepresivă;
- ciclurile biologice ale paraziŃilor expuse logistic, de la protozoare la helminŃi, artropode şi fungi;
- gazdele parazitare, tipurile de gazde şi interrelaŃiile ecobiologice cu paraziŃii; mecanismele de
apărare antiparazitară – generale şi specifice.
- imunologie parazitară: imunitatea naturală şi dobândită, toleranŃa imunologică, hipersensibilitatea,
imunodepresia în parazitoze, parazitoze autoimune, antigene parazitare, anticorpii antiparazitari,
imunodiagnosticul în parazitoze, imunoprofilaxia antiparazitară.
Prezentarea protozoozelor se face luând în considerare ordinea sistematică (flagelatoze, sporozooze,
ciliatoze şi amebioze) şi ecobiologia gazdelor şi vectorilor. Sunt prezentate şi entităŃile nosologice mai nou
descoperite: criptosporidioza, giardioza, neosporoza, blastocistoza. Prezentarea helmintozelor conŃine:
trematodoze, cestodoze, nematodoze şi acantocefaloze. Se insistă asupra helmintozelor din zonele temperate,
a celor de interes major – trichineloza, hidatidoza, fascioloza, paramfistomoza etc.
Prezentarea arahno-entomozelor vizează: acariozele, râile animalelor, atacul cu căpuşe; entomozele
(miazele cutanate şi cavitare, atacul cu insecte înŃepătoare ş.a.).
Studiul micozelor, în primele decenii de activitate, a abordat numai dermatomicozele, dar în prezent
se tratează şi micozele viscerale, sistemice.
Materiale didactice
O activitate importantă a cadrelor didactice, de la înfiinŃarea disciplinei şi până în prezent, se referă
la strădania de a asigura disciplina cu caiete de lucrări practice, cursuri scrise şi multiplicate în atelierele de
uz intern sau editate în diverse edituri. Faptul că acest obiectiv a constituit o dominantă perenă a tuturor
cadrelor didactice este reprezentat de numărul însemnat de volume elaborate. Se remarcă numărul
îndrumătoarelor de lucrări practice, cursurilor şi altor volume de profil parazitar pentru uzul studenŃilor, al
masterilor, specialiştilor şi doctoranzilor.
Alte activităŃi de profil didactic
Îndrumarea activităŃii studenŃilor pentru întocmirea şi elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de
licenŃă şi dizertaŃie. Din primele decenii de fiinŃare a disciplinei şi până în prezent, au funcŃionat şi

118

funcŃionează cercuri studenŃeşti de cercetare ştiinŃifică, sub îndrumarea cadrelor didactice. Rezultatul s-a
reflectat în primele două decenii, prin elaborarea anuală a 3-4 teze de diplomă, în următoarele două decenii
numărul studenŃilor cu activitate în cadrul cercului a crescut la 9-12, cu finalizarea a tot atâtea lucrări de
licenŃă, anual. Cu timpul, temele de cercetare s-au diversificat, problematica a fost mai variată, de cercetare
fundamentală şi de interes practic, oferindu-se soluŃii în situaŃia evoluŃiei unor parazitoze majore în unităŃi
(ferme) zootehnice şi complexe de tip industrial sau la animale de companie.
BilanŃul activităŃii studenŃeşti, în cele patru decenii, reflectă elaborarea tezelor, proiectelor de
diplomă, lucrărilor de licenŃă, de dizertaŃie şi tezelor de doctorat.
Colectivul disciplinei şi-a adus contribuŃia la perfecŃionarea medicilor veterinari prin cursuri de
specializare post-universitară, desfăşurate aproape anual, pe profile diferite (medici clinicieni, epidemiologi,
specialişti de laborator, în controlul produselor de origine animală), la care s-au expus parazitozele, metodele
de diagnostic clinic, paraclinic şi mijloacele de combatere. Întreaga activitate s-a finalizat cu elaborarea de
către medicii specialişti a lucrărilor cu subiecte din domeniul parazitozelor. În ultimul deceniu, disciplina s-a
implicat în activitatea de masterat, susŃinând cursuri, activitate clinică anuală cu un număr de masteranzi şi
finalizând cu elaborarea de lucrări de dizertaŃie.

Linie Olympus: microscop optic, cameră şi lupă

Linie ELISA BioRad (incubator, spalator si cititor)
Specializarea prin doctorantură

RestricŃionismul vechiului sistem din învăŃământ, în acordarea dreptului de conducere de doctorate,
s-a reflectat nefast asupra şanselor de aprofundare ştiinŃifică a cadrelor tinere de medici veterinari. Cele
câteva personalităŃi autorizate (două) în medicina veterinară nu puteau satisface cerinŃele medicilor veterinari
dornici de a se perfecŃiona. În noile condiŃii de fiinŃare a FacultăŃii, în 1990 s-a acordat dreptul de a conduce
doctoranzi în specialitatea de Boli parazitare – prof. dr. E. ŞUTEU. De atunci şi până în prezent, şi-au susŃinut
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doctoratele şi au fost atestaŃi în domeniul ŞtiinŃe Medicale, specialitatea Medicină Veterinară, 19 doctori,
coordonaŃi de Prof. dr. E. ŞUTEU (15) şi Prof. dr. V. COZMA (4).
Din anul 2001 s-a acordat conducere de doctorat prof. dr. V. COZMA, care coordonează 4 doctoranzi
cu frecvenŃă şi 20 fără frecvenŃă.
Numele specialiştilor cu titlul ştiinŃific de doctor în medicină veterinară,
specialitatea Boli parazitare
Nr.
crt.
1.

Numele şi
prenumele
COZMA Vasile

Anul
susŃinerii
1995

2.

CRISTEA
Gheorghe

1996

3.

OGNEAN
LaurenŃiu

1997

4.

NEGREA
Octavian

1998

5.

GHERMAN Călin

1998

6.

OłEL Vasile

1999

7.

TIRIFON
Eugenia

2000

8.

COMAN Ioan

2002

9.

MIRCEAN
Viorica

2003

10.

LEFKADITIS
Menelaos

2004

11.

AKAM Ahcene

2004

12.

CERNEA Cristina

2005

13.

FRITEA Viorel

2006

14.

FIł Nicodim

2006

15.

CERNEA Mihai

2006

Titlul tezei de doctorat
Eimerioza mieilor: cercetări
etiopatogenetice, diagnostice şi
profilactico-terapeutice
Cercetări epidemio-epizootologice,
diagnostice şi terapeutico-profilactice în
trichineloză
Mamitele micotice bovine în
Transilvania: cercetări etiopatogenetice,
diagnostice şi terapeutice
Linguatuloza la ierbivore şi carnivore:
cercetări etiopatogenetice, epizootologice,
de diagnostic şi profilactico-terapeutice
Cercetări etiopatogenetice şi diagnostice
în trichineloză la animale
Cercetări asupra diplostomozei la peşti în
mediul piscicol amenajat şi natural din
Delta Dunării
Cercetări terapeutice şi
imunoprofilactice, prin folosirea de
coccidiostatice indigene, de vaccinuri
originale şi verificarea eficacităŃii in vitro
şi in vivo, în eimerioza puilor de găină
Cercetări epizootologice, diagnostice şi
profilactice în hidatidoză la animale
Cercetări privind etiopatogenia,
diagnosticul şi tratamentul
dermatomicozelor la carnivore
Cercetări etiopatogenetice,
epidemiologice şi terapeutice în
nematodoze digestive la câine
Criptosporidioza la rumegătoare tinere:
etiopatogenie, epidemiologie şi metode de
diagnostic
Studiul scabiilor (râilor) la bovine:
etiologie, epizootologie, diagnostic şi
combatere
Studiul sarcocistozei la suine:
etiopatogeneză, epidemiologie, modificări
morfologice, histologice şi biochimice
Miazele cutanate la animale în nordvestul Ńării: ecobiologie, etiopatogeneză şi
tratament
ChimiorezistenŃa la antihelmintice din
grupa probenzimidazolilor şi
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Conducător
ştiinŃific
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU

Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
E. ŞUTEU
Prof. Dr.
V. COZMA

16.
17.

TITILINCU
Adriana
BLAGA Radu

18.

MIHALCA
Andrei

19.

ABDULHUSSAIN
Simona

2006
2007

2007

2007
Alia

benzimidazolilor în strongilidoze la
ecvine
Imunodiagnosticul şi imunoprofilaxia în
eimerioză la puii de găină
Variabilitatea genetică şi spaŃiotemporală în cadrul genului Trichinella:
studiu într-o zonă cu endemicitate
puternică
Fauna parazitară la Ńestoasa de apă
europeană (Emys orbicularis, şopârla de
câmp (Lacerta agilis) şi şarpele de casă
(Natrix natrix) din fauna
spontană a României
Studiul morfologic, ecologic şi rolul
patogen al căpuşelor Ixodidae la
rumegătoare în regiunea Mitidja, Algeria

Prof. Dr.
V. COZMA
Prof. Dr.
V. COZMA, în
cotutelă cu Prof.
Dr. P. BOIREAU
(Paris XII)
Prof. Dr.
V. COZMA

Prof. Dr.
E. ŞUTEU

Activitatea de cercetare ştiinŃifică
A constituit o componentă majoră a activităŃii cadrelor didactice încă de la înfiinŃarea disciplinei
care, pe parcursul anilor, s-a diversificat şi perfecŃionat. Pentru desfăşurarea cercetării în condiŃii
corespunzătoare, laboratoarele au fost dotate cu aparatura necesară. Încă din primele decenii, disciplina
poseda: spectrofotometre, ultracentrifugă, microscop cu imunofluorescenŃă, ustensile, aparatură de profil
necesară pentru culturi celulare, pentru realizarea testelor serologice în parazitoze (reacŃia de fixare a
complementului, reacŃia de aglutinare lentă, RHI, testul de dublă difuziune gel-agar etc.). Preocupările şi
eforturile cadrelor didactice au îmbogăŃit peste ani mijloacele şi aparatura necesare investigaŃiilor de vârf.
Din 2002, cercetarea se desfăşoară şi în cadrul centrului de cercetare “Supravegherea, diagnosticul şi
controlul zoonozelor”, în activitatea de doctorantură şi post-doctorală.
Din primele decenii de cercetare ştiinŃifică, activitatea colectivului disciplinei a fost axată pe
soluŃionarea problemelor majore de parazitologie, dintre care relevăm:
•
Cercetările privind îmbunătăŃirea metodelor paraclinice în diagnosticul parazitozelor:
folosirea RFC în diagnosticul hidatidozei, fasciolozei şi altor helmintoze (VARTIC şi colab., 1965). Se
introduc metode coproscopice noi, îmbunătăŃite în diagnosticul giardiozei şi criptosporidiozei; se stabileşte
rolul poliparazitismului în apariŃia reacŃiilor fals-pozitive în tuberculinarea bovinelor şi se elaborează o
schemă originală în deparazitarea animalelor pretuberculinizantă, cu efecte benefice (ŞUTEU şi colab., 1985).
•
Studii epizootologice multienale ale parazitozelor cu incidenŃă zonală crescută, obŃinând
rezultate importante asupra evoluŃiei trichomonozei la bovine, coccidiozelor, babesiozei, fasciolozei,
dicroceliozei, paramfistomozei, cenurozei la ovine, dictiocaulozei rumegătoarelor, ascariozelor la suine şi
cabaline, trichostrongilidozelor la rumegătoare.
•
EvidenŃierea rolului inoculator al paraziŃilor şi importanŃa acestora în evoluŃia unor boli
infecŃioase şi medicale. S-au stabilit: importanŃa infestaŃiei cu Oestrus ovis în apariŃia encefalitei listerelice
(premieră internaŃională – VARTIC şi colab.); Moniezia spp, în dizenteria cu anaerobi la miei; Eimeria spp în
encefalomalacia puilor de găină; evoluŃia asociată a cenurozei şi listeriozei, a babesielozei şi leptospirozei
(VARTIC şi colab., 1969; ŞUTEU şi colab., 1970).
•
ÎmbunătăŃirea metodelor terapeutice prin introducerea de noi molecule medicamentoase de
import şi indigene, în controlul celor mai grave parazitoze din Ńară şi mai ales în Podişul Transilvaniei. S-au
experimentat şi introdus în producŃie diverse molecule chimice, printre care amintim:
antiprotozoariene: carbadoxul (Mecadox) în trichomonoza intestinală la purcei şi în
eimerioză la miei (premieră naŃională – ŞUTEU şi colab.); coccidiostatice indigene – Dacigal,
sulfaquinoxalina sare sodică şi MCM, la iezi, miei şi pui de găină.
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antihelmintice: Dendriton (indigen) în dicrocelioză; Rafoxanid + Nilverm în fascioloză şi
strongilatoze la rumegătoare (VARTIC şi colab.); derivaŃi organofosforici (Bubulin, Neguvon, Triclorfon –
indigen) în ascarioze la suine şi cabaline, în estroză, dictiocauloză, în acarioze cutanate şi miaze (VARTIC şi
colab.).
Se experimentează cu eficacitate primii derivaŃi (pro)benzimidazoli (tiabendazol şi lobendazol –
indigen) în strongilatoze gastro-intestinale şi pulmonare la ovine şi caprine (ŞUTEU şi colab.).
•
S-a stabilit, în premieră mondială, acŃiunea antimicotică a derivaŃilor benzimidazoli şi s-a
conceput şi realizat un produs original – Femicozin, cu eficacitate foarte ridicată în tricofiŃie la viŃei (ŞUTEU
şi colab., 1985), produsul fiind brevetat (ŞUTEU şi COZMA). Rezultatele excepŃionale au condus la înfiinŃarea
în cadrul disciplinei a unui Laborator de microproducŃie (1986), în care s-au preparat şi se prepară şi în
prezent: Femicozin (derivaŃi BZD + Cu), cu utilizare în ferme de taurine din întreaga Ńară; Nilmiazol, în
terapia miazelor la ovine; TBF, antimicotic elaborat în colaborare cu Facultatea de Farmacie din ClujNapoca (prof. Georgeta LUPUłIU). Colectivul disciplinei a experimentat valoarea diverselor molecule ale
unei serii de BZD şi avermectine în parazitoze subclinice sau asociate (acarioze cutanate, entomoze şi
nematodoze la animale de rentă şi la carnivore domestice).
•
S-au experimentat metode chimiopreventive antiparazitare la rumegătoare, în perioadele de
păşunat. S-a introdus în premieră naŃională chimioprevenŃia cu Berenil şi Acaprin, în focare enzootice de
babesieloză la taurine (ŞUTEU, 1970). Eficacitatea foarte bună a permis extinderea metodei şi în alte zone din
Ńară. În controlul nematodozelor digestive şi pulmonare asociate cu eimerioza, s-au experimentat şi
valorificat coccidiostatice (Dacigal sau Amprolium + derivaŃi benzimidazolici) la iezi şi la miei (ŞUTEU şi
colab.; COZMA şi colab.), care s-au finalizat sub formă de brichetaj şi utilizat la ovine.În colaborare cu
disciplina de Semiologie (prof. dr. V. SALANłIU), colectivul disciplinei a conceput şi preparat brichete pe
bază de clorură de sodiu + oligominerale (Se, Co) + derivaŃi benzimidazoli, în zonele enzootice cu
miodistrofie la miei.
•
Un obiectiv important şi permanent al activităŃii de cercetare l-au constituit studiile
complexe ale zoonozelor parazitare, finalizate prin îmbogăŃirea şi aprofundarea cunoştinŃelor epizootologice,
diagnostice şi terapeutice în giardioză la animale şi om, stabilind experimental contagiozitatea şi
patogenitatea interspecifică a speciilor: Giardia lamblia, G. muris, G. cati; s-au îmbunătăŃit metodele de
diagnostic şi s-au stabilit caracteristicile epizootologice în giardioză la carnivore, miei, iezi, viŃei şi rozătoare
(ŞUTEU şi colab.); s-au îmbunătăŃit metodele de diagnostic în criptosporidioză la animale; studiul incidenŃei
toxoplasmozei/hamondiozei la pisică; a toxocarozei la carnivore, hidatidozei la rumegătoare şi suine.
•
InvestigaŃiile asupra unor parazitoze mai puŃin sau deloc cunoscute în zonele de nord-vest au
condus la re(descrierea) caracteristicilor evolutive ale elurostrongilozei la pisică (VARTIC şi colab.), filariozei
la porumbei, mixosomozei la păstrăvi, criptosporidiozei la viŃei, listroforozei la nutrie, trichomonozei
intestinale la purcei şi dermatozei la ovine – cu miceŃi pseudodermatofiŃi (ultimele trei, priorităŃi naŃionale –
ŞUTEU şi colab.).
•
Din 1972 s-au pus bazele cercetărilor experimentale de ontogenie parazitară, care s-au
finalizat cu descoperirea ciclurilor biologice şi a numeroase specii de sporozoare (ŞUTEU şi colab.).
Rezultatele, în cvasitotalitate, reprezintă priorităŃi naŃionale (p.n.), iar câteva priorităŃi mondiale (p.m.).
Astfel, s-au identificat speciile de Sarcocystis cu gazde intermediare: taurine, ovine, caprine, cabaline, suine,
căprior, ale căror gazde definitive sunt fie câinele, fie pisica. S-au precizat biociclurile evolutive facultative
pentru G.I. ale unor specii de Cystoisospora, transmisibile de la rumegătoare şi rozătoare; s-a stabilit
biociclul la genul Hammondia (p.n.).
Subliniem faptul că încă din primele două decenii de activitate colectivul disciplinei a iniŃiat
cercetări asupra faunei parazitare şi parazitozelor la peşti, iar rezultatele s-au finalizat cu diagnosticul
mixosomozei la păstrăvi, girodactilozei, saprolegniozei, hexamitozei, diplostomozei, acantocefalozei ş.a. În
acest domeniu s-a elaborat deja o teză de doctorat şi cercetările continuă şi în prezent.
Desfăşurarea activităŃii de cercetare ştiinŃifică pe multiple planuri, preponderent de interes aplicativ,
a fost posibilă – în toată perioada analizată – datorită interesului prezentat de diferite instituŃii şi întreprinderi
de profil zootehnic din Ńară, care au solicitat contracte de cercetare cu colectivul disciplinei. Rezultatele
cercetărilor au permis soluŃionarea unor probleme majore legate de cunoaşterea şi controlul parazitozelor
majore. Dintre institutele de cercetări şi unităŃile de producŃie cu care disciplina a realizat contracte de
cercetare, menŃionăm: Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti, IAS Salonta, IAS Carei,
IAS Zalău, IAS Mediaş, IAS Arad, IAS Bacău, DSV Braşov, StaŃiunea de Cercetare şi ProducŃie COC Sibiu-
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Cristian, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice ş.a. Pe lângă acestea, s-au realizat cercetări planice
anuale cu Ministerul EducaŃiei, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, cu ICVB Pasteur Bucureşti etc. Prin
beneficiile financiare obŃinute de colectivele disciplinei, prin contractele de cercetare, dar şi prin
valorificarea produselor de microproducŃie, disciplina a contribuit esenŃial la sporirea fondului financiar al
UniversităŃii.
O preocupare permanentă a constituit-o activitatea de cercetare fundamentală, prin care s-au adus
contribuŃii de interes teoretic asupra: aspectelor esenŃiale ale biosistemelor gazdă-parazit; mecanismelor
generale ale reactivităŃii gazdelor vis-à-vis de agresiunea parazitară; factorilor parazitari implicaŃi în
perturbarea mecanismelor imunitare (imunogeneza, imunodeficienŃe, paraimunitate, hipersensibilitate);
importanŃei factorilor ecologici în modificarea biologiei paraziŃilor; modalităŃilor imunoreactive specifice ale
gazdelor sub influenŃa parazitismului subclinic, a poliparazitismului sau a unor molecule medicamentoase
antiparazitare. Unele din aceste cercetări au fost valorificate prin editarea volumelor de ecoparazitologie.
După anul 1996, activitatea de cercetare s-a dezvoltat şi diversificat mult, disciplina beneficiind de
contribuŃia a doi conducători ştiinŃifici, Prof. dr. E. ŞUTEU şi Prof. dr. V. COZMA, ceea ce a dus la crearea
unei şcoli de cercetare parazitologică, recunoscută pe plan naŃional şi cu numeroase colaborări internaŃionale.
Disciplina a participat la sistemul competitiv naŃional de proiecte de cercetare-dezvoltare, înscriindu-se în
cercetarea ştiinŃifică pe bază de contracte, cu temele:

Cercetări privind îmbunătăŃirea metodelor de diagnostic şi a mijloacelor profilactico-terapeutice în
parazitozele musculare şi sistemice la rumegătoare şi suine (1997-1998).

InfluenŃa procesului de aclimatizare asupra statusului imunologic şi parazitologic la caprele de
Angora importate în nord-vestul României (1997-1998).

IncidenŃa, căile şi mecanismele de transmitere a trichinelozei la animale din mediul silvatic şi
sinantrop (1997-1998).

Epizootologia, diagnosticul şi combaterea hemosporidiozelor la rumegătoare (1997-1998).

Tehnologii moderne de diagnostic, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, aplicabile în
gospodăriile populaŃiei din zonele montane (1997-1998).

Biotehnologii de obŃinere a unor tipuri de antigene hipodermice, în vederea optimizării
diagnosticului, profilaxiei şi combaterii hipodermozei la bovine din zona de NV a Ńării (1997-1998).

Experimentarea de biotehnologii moderne în prepararea unor antigene parazitare utilizabile în
diagnosticul şi în imunoprofilaxia parazitozelor majore la animale (1999-2001).

Cercetări privind epidemiologia, diagnosticul şi profilaxia toxoplasmozei la animale (1999-2001).

Elaborarea unor strategii de profilaxie şi combatere în eimerioze la animale (1999-2001).

Studiul râilor şi dermatomicozelor la animale din zona Transilvaniei. ImplicaŃiile acestora asupra
sănătăŃii omului şi mediului ambiant (2000-2002).

Studiul unor populaŃii de diptere miazigene cutanate şi genitale la animale, localizate în ecosisteme
din centrul şi nord-vestul României şi cunoaşterea incidenŃei fenomenului de chimiorezistenŃă la
insecticide (2000-2002).

Dezvoltarea unui laborator destinat purificării de antigene parazitare utilizabile în imunoprofilaxia şi
imunodiagnosticul parazitozelor majore la animale (2004).

Optimizarea tehnologiei de producŃie şi implementarea conceptului european de siguranŃă alimentară
pe filiera laptelui în ferme de bovine din Nord-Vestul României (2004-2005).

Cercetări privind diagnosticul, epidemiologia şi controlul hidatidozei-echinococozei la animale, în
nord-vestul şi centrul României (2004-2006).

Studiul helmintofaunei la carnivorele sălbatice în ecosisteme silvatice din Transilvania: aspecte
epidemiologice, ecopoluare şi riscul contaminării umane (2006-2007).

Cercetări privind etiologia, epidemiologia, diagnosticul şi controlul hipodermozei la bovine din
centrul şi nord-vestul României (2003-2005).

Cercetări privind apariŃia fenomenului de chimiorezistenŃă la acŃiunea unor acaricide şi evidenŃierea
rolului de vector al căpuşelor din genul Dermanyssus (2004-2005).

Cercetări privind etiopatogeneza, imunodiagnosticul şi imunoprofilaxia în eimerioza puilor de găină
(2004-2006).
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Studiul parazitismului cu Dracunculus oesophageus la şerpi din genul Natrix în zona Histria (20052006).

Cercetări privind imunodiagnosticul şi imunoprofilaxia în hidatidoza//echinococcoza chistică la
rumegătoare (2004-2005).

Cercetări privind biologia la Neospora caninum şi epidemiologia neosporozei la specia bovină şi
canină din N-V şi centrul României (2004-2006).

Sporozooze abortigene la rumegătoare: epidemiologie, patogeneză, diagnostic, profilaxie şi
combatere (2003-2005).

Cercetări privind etiopatogeneza, imunodiagnosticul, strategia terapeutică şi profilactica în dermatita
de hipersensibilizare la înŃepătura de purice la câine şi pisică (2006-2008).

Constituirea unei reŃele naŃionale privind studiul unor zoonoze parazitare şi implicaŃiile lor în
siguranŃa alimentelor (2006-2007).

Evaluarea şi optimizarea interdisciplinară a metodelor de screening, diagnostic şi tratament în
trichineloza şi echinococoza chistică umană şi animală în centrul şi nord-vestul României (20062008).

Constituirea unei reŃele naŃionale de cercetare a dermatofitozelor la om şi animale (2006-2008).

Paraimunoprofilaxia toxoplasmozei la rumegătoare mici (2006-2008).

Conectarea României la reŃeaua europeană de cercetare, supraveghere şi control a bolilor
transmisibile emergente, la animale sălbatice protejate (2006-2008).
Participarea la Programele COST 811 şi 833 ale U.E. a plasat cercetarea parazitologică clujeană şi,
prin ea, cea naŃională, în sfera colaborării europene în studiul hipodermozei, al altor miaze şi al râilor la
animale. Prin sprijinul şi colaborarea cu Prof. dr. B. LOSSON (F.M.V. Liège, Belgia) s-au dezvoltat studii
privind etiologia, epidemiologia şi chimioprofilaxia, prin utilizarea de microdoze de avermectine, în
hipodermoză la bovine din nord-vestul şi centrul României (V. COZMA, E. ŞUTEU, B. LOSSON – EMOP VII,
Parma, 1996). Colectivul disciplinei a introdus, pentru prima dată în România, metoda ELISA în
diagnosticul hipodermozei bovine, utilizând chituri Pourquier (FranŃa) (V. COZMA şi colab., 1999) şi INRA
(FranŃa) (Cristina CERNEA, Chantal BOULARD şi colab., 2001). Împreună cu Prof. dr. M.J.R. HALL (The
Natural History Museum, Londra) şi Prof. dr. R. FARKAS (F.M.V. Budapesta) s-au efectuat studii privind
evoluŃia miazei la ovine în ecosisteme din nord-vestul României (V. COZMA şi colab., 2000), care ulterior au
fost dezvoltate de dr. N. FIł în teza sa de doctorat (N. FIł şi colab., 2001).
Numeroase lucrări s-au înscris pe tematica râilor, fiind abordate aspecte de actualitate privind
imunopatologia, patogeneza şi terapia prin utilizarea de lactone macrociclice în râile sarcoptică la viŃei şi
psoroptică la ovine şi bubaline (V. COZMA şi colab., 2000; Cristina CERNEA, 2005). Cu caracter prioritar în
zona de nord-vest şi centrul Ńării s-au înscris şi lucrările privind linguatuloza la ierbivore şi carnivore (O.
NEGREA, 1998).
Lucrările de protozoologie ale magistrului Prof. dr. E. ŞUTEU şi cele ale profesorului COZMA, din
perioada 1985-1995, încununate cu teza de doctorat a acestuia din urmă, cu tema: “Eimerioza mieilor” şi cu
monografia cu acelaşi subiect (1996), au constituit o deschidere privind abordarea coccidiozelor în
problematica de cercetare a colectivului disciplinei: s-au descris modificări histopatologice în glandele
endocrine şi imunocompetente la miei cu eimerioză acută şi cronică (V. COZMA şi colab., 2000); aspecte noi
de etiopatogenie în sindromul disenteric la miei (V. COZMA şi colab., 2001) şi în eimerioza experimentală a
mieilor (V. COZMA şi colab., 2000); s-au efectuat studii privind ciclul eimerian în celulele membranei
corioalantoidiene şi intestinale, cercetări imunoprofilactice în coccidioza puilor de găină (Eugenia TIRIFON şi
colab., 2000; 2001). Numeroase lucrări au abordat imunoprofilaxia antieimeriană la păsări (V. COZMA şi
colab., 2002), cu verificarea eficacităŃii imunoprofilactice a unor vaccinuri: Livacox şi Livacox Q
(Biopharm, Cehia) (V. COZMA, 2003), Nobillis Cox ATM (Intervet) (Adriana TITILINCU şi colab., 2005),
vaccinul CoxAbic (Abic, Israel) (Adriana TITILINCU, 2006). Lucrările privind utilizarea vaccinului CoxAbic,
bazat pe dezvoltarea imunităŃii pasive, transmisibilă prin ou la puii descendenŃi, s-au amplificat cu studii
experimentale şi urmărirea unor efectori imuni, urmate de aplicarea vaccinului în unităŃi pilot, de creşterea
intensivă a păsărilor: Avicola Braşov; Ave Impex Satu Mare (Adriana TITILINCU şi colab., 2004; 2005;
2006; V. COZMA, Adriana TITILINCU şi colab., 2006). S-a efectuat prima supraveghere serologică în
neosporoză la câine în România (O. ŞUTEU, B. LOSSON, Miruna OLTEAN, V. COZMA, 2005) şi lucrări
experimentale privind neosporoza la şoareci (O. ŞUTEU, V. COZMA, 2004). Sub coordonarea Prof. dr. E.
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ŞUTEU, specialistul A. AKAM a abordat aspecte multiple privind criptosporidioza la bovine şi ovine,
încheiate prin teza de doctorat (2004).
Dr. V. FRITEA (2006) a publicat lucrări şi a susŃinut teza de doctorat privind etiopatogenia,
epidemiologia şi diagnosticul sarcocistozei suine, sub îndrumarea profesorului ŞUTEU.
Au urmat mai multe lucrări privind terapia în eimerioza experimentală şi naturală la puii de găină şi
prepeliŃă, cu: Avico Mensulene (Avico, Grecia – 2000); Avico Suldrazin (Avico, Grecia – 2000); Toltrazuril
şi Diclazuril (Janssen, 2001); Coccistop (A&S International, Bucureşti – 2002); Mondolar 10% (KRKA,
Slovenia – 2003).
Cercetările în helmintologie, cu studierea unor aspecte de actualitate în helmintozele majore la
animale – trichineloza, chistul hidatic şi fascioloza – s-au reflectat prin numărul important de lucrări
ştiinŃifice elaborate şi prin tezele de doctorat ale Dr. Gh. CRISTEA (1996), Dr. C. GHERMAN (1998) –
coordonator Prof. dr. E. ŞUTEU – şi Dr. R. BLAGA (2007) – coordonatori Prof. dr. P. BOIREAU şi Prof. dr. V.
COZMA, toate cu problematică privind trichineloza, şi Dr. I. COMAN – coordonator Prof. dr. E. ŞUTEU – cu
tema echinococoza chistică. Conf. dr. C. GHERMAN şi colab. au continuat studiile în trichineloză, cu
verificarea unor noi molecule (flubendazolul şi doramectina) în trichineloza experimentală (1999, 2002), cu
semnalarea infestaŃiilor cu Trichinella spp. la animale sălbatice, confirmând prezenŃa speciilor T. spiralis şi
T. britovi (2000), cu verificarea valorii diagnostice a unor truse ELISA “ELITRICH” (Pasteur) şi “Fast
ELISA Polivalent Kit” (ARTE SRL) (2000). Pentru prima dată în România se efectuează diagnosticul
fasciolozei subclinice la bovine, prin utilizarea chiturilor ELISA (Pourquier, FranŃa) (V. COZMA şi colab.,
2000).
Se iniŃiază lucrări de reproducere experimentală a hidatidozei la ovine (L. MITREA, V. COZMA şi
colab., 2000; 2003) şi suine (V. COZMA şi colab., 2002), urmărindu-se evoluŃia unor parametri hematologici,
biochimici sanguini şi ai profilului imun şi posibilităŃile de chimioprevenŃie cu benzimidazoli. Prin teza de
doctorat a dr. I. COMAN (2002) şi lucrările pregătitoare în vederea susŃinerii tezei ale drd. A. MUREŞAN şi
colab. (2004; 2005; 2007) se aduc date noi privind epidemiologia, patogenitatea, diagnosticul şi controlul
hidatidozei la animale, în Transilvania.
În această perioadă se fac primele studii sistematice în zona de nord-vest şi centrul României,
privind chimiorezistenŃa la unii pro- şi benzimidazoli, a unor strongili de la ecvine (M. CERNEA, V. COZMA
şi colab., 2005; M. CERNEA, 2006).
Un număr important de lucrări se înscriu în preocupările colectivului disciplinei pentru micologie şi
dermatologie veterinară. În 1997, Dr. L. OGNEAN susŃine teza privind mamitele micotice la bovine în
Transilvania. Dr. Viorica MIRCEAN şi colab. (2000) publică lucrări cu caracter experimental în infecŃiile cu
Trichophyton spp. şi Microsporum spp., finalizate cu susŃinerea tezei de doctorat privind dermatomicozele la
carnivore (Viorica MIRCEAN, 2003). C. MAGDAŞ şi colab. (2003) demarează cercetări privind
epidemiologia, patogeneza, diagnosticul şi terapia în atacul cu Dermanyssus la păsări.
Prioritar în România, atât în cercetarea bio-ecologică cât şi în clinica noilor animale de companie, dr.
A. MIHALCA publică lucrări privind patologia la reptile, unele dintre ele în reviste de impact, iar în 2007
susŃine teza de doctorat, cu acest subiect.
La solicitarea AutorităŃii Sanitar Veterinare şi a unor firme indigene şi din străinătate, colectivul
disciplinei a efectuat numeroase studii clinice pentru medicamente antiparazitare noi, în vederea înregistrării
lor în România şi pentru a fi utilizate în practica medical-veterinară: Romavermectina B1 (1997) şi
Rometronidazol (1998), produse de Romvac Company Bucureşti; Ecvipast, Ecvipast N (1997) şi Pastazol
10% (1998), produse de I. Pasteur, Bucureşti; Pyratel CD (2000), Prazicest şi Neotoxan (2003), produse de
A&S International Bucureşti; Flubenol (Janssen), Ivomec F (Merial), Dectomax (Pfizer), Nuvan 1000EC
(Novartis), Ivotan, Scalibor, Taktic (Intervet) ş.a.
Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinŃifice
Rezultatele obŃinute în decursul anilor au fost valorificate pe multiple căi, astfel ca beneficiarii,
specialişti interesaŃi de aspectele parazitologice, să aibă multiple surse de informaŃie.
a) Valorificarea rezultatelor cercetărilor contractuale s-a făcut prin elaborarea referatelor tehnice
anuale şi acceptarea acestora de către unităŃile beneficiare.
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b) Publicarea rezultatelor în reviste de specialitate din Ńară – sub formă de articole originale, sinteze,
prezentarea de cazuri – în: “Probleme de zootehnie şi medicină veterinară”, “Revista de zootehnie şi
medicină veterinară”, “Revista Română de Medicină Veterinară”, “Revista Română de Parazitologie”,
Revista “Scientia Parasitologica” etc.
c) Anual, au fost publicate lucrări ştiinŃifice, în cadrul simpozioanelor organizate de cele patru
facultăŃi de medicină veterinară: Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi şi Timişoara; la simpozioanele organizate de
Societatea Română de Parazitologie, în cadrul filialelor judeŃene; la simpozioanele organizate de IMF (apoi
UMF) din Cluj-Napoca şi Târgu-Mureş.
d) Rezultatele interesante, cu prioritate naŃională sau internaŃională, au fost publicate în reviste
prestigioase din străinătate: din Germania, FranŃa, Belgia.
e) Lucrări publicate la manifestări ştiinŃifice internaŃionale şi mondiale (congrese, conferinŃe de
medicină veterinară sau de parazitologie): Finlanda (Helsinki), Iugoslavia (Opatija), Grecia (Tesalonic), fosta
URSS (Moscova), Turcia (Ismir), Marea Britanie (Cambridge şi Guildford), Belgia (Brussels şi Gent), Italia
(Roma), Cehia (Ceske Budejovice), CroaŃia (Plitvicka Jezera), Ungaria (Debrecen), FranŃa (Bordeaux).
f) Pentru a contribui la progresul parazitologiei româneşti, colectivul disciplinei a organizat la ClujNapoca patru simpozioane, având ca temă: “Progrese în diagnosticul şi combaterea zoonozelor parazitare”
(primele două simpozioane în 1987 şi 1989, cu participare naŃională, al treilea – internaŃional, în 1992).
g) În scopul optimizării cadrului de desfăşurare a activităŃii ştiinŃifice şi promovării cercetării
româneşti în domeniul parazitologiei, colectivul disciplinei a creat ca organ instituŃionalizat – în premieră
naŃională – FundaŃia “Scientia Parasitologica Pro Vita”, cu multiple obiective ştiinŃifice şi profesionale. Cu
fonduri proprii şi prin sponsorizare, FundaŃia editează Revista “Scientia Parasitologica”, premieră în
Transilvania şi recunoscută de CNCSIS, cu apariŃie semestrială, începând din 2000. RedacŃia revistei a
publicat şi publică lucrări experimentale originale, elaborate de savanŃi, specialişti din Ńară şi străinătate.
În decursul a 44 de ani de la fiinŃare, disciplina de Parazitologie şi Boli parazitare s-a afirmat pe plan
naŃional şi în străinătate, pe lângă activitatea didactică şi prin sprijinul şi afirmarea cercetărilor medicale şi
veterinare. Din primii ani de activitate, s-a înjghebat treptat tradiŃia cadrelor didactice de a participa în cadrul
AsociaŃiei Medicilor Veterinari (fosta Societate de Medicină Veterinară) la şedinŃele periodice ale filialelor,
susŃinând conferinŃe pe problematici actuale, în care, alături de noutăŃile ştiinŃifice, s-au prezentat şi
rezultatele propriilor cercetări. Cele mai mari beneficiare, peste timp, au fost filialele AMV Bihor,
Maramureş, Mureş, Alba, Sibiu, BistriŃa, Sălaj, Covasna, Hunedoara, Satu Mare, Harghita, Braşov ş.a.,
predominant din Transilvania.
Alte domenii de activitate şi conlucrări
Colectivul disciplinei şi-a adus contribuŃia, peste timp, şi în alte sectoare ale activităŃii profesionale,
printre care semnalăm câteva:
• În primele decenii, colectivul a îndrumat şi sprijinit metodologic şi didactic buna desfăşurare a
activităŃii liceelor de profil veterinar din zonă: Liceul Veterinar din Şimleul-Silvaniei, Turda şi Salonta;
• În colaborare cu câteva discipline clinice şi preclinice, disciplina – prin dr. E. ŞUTEU – a realizat un
proiect de construcŃie a unei facultăŃi de medicină veterinară în Alger – El Harach, în colaborare cu Rom
Consult din Bucureşti şi Institutul de Proiectare din Cluj. Proiectul complex, după modelul edificiului
facultăŃii noastre, a fost realizat până la detalii mobiliare, în perioada anilor 1978-1979. ConstrucŃia a fost
realizată de o echipă americană, respectând conceptul şi detaliile proiective ale echipei româneşti. Astăzi,
facultatea funcŃionează şi reprezintă o operă a şcolii clujene de medicină veterinară.
• Îndrumarea tehnică şi lucrativă a unităŃilor de profil zootehnic – CAP-uri şi IAS-uri – din judeŃul
Cluj şi zone limitrofe, iar după 1989, ferme private, asociaŃii ale fermierilor, oficii şi centre de consultanŃă
agricolă, prin 2 proiecte Phare (2003-2005) şi un proiect cu Banca Mondială (2004-2005): acŃiunile au
constat în oferte de modele de planuri tehnice anuale; cursuri periodice de popularizare a cunoştinŃelor
zootehnice, personalului din sectorul creşterii animalelor etc.
• Sprijinirea activităŃii profesionale a unor foruri de profil precum "Casa Agronomului", prin susŃinerea
de conferinŃe cu noutăŃi în domeniul medicinei veterinare. S-a conferenŃiat la "Casa Agronomului" şi la
O.J.C.A. din Cluj-Napoca, Bucureşti, BistriŃa, Oradea, Baia Mare, Alba ş.a.
• În ultimul deceniu (după 1990), s-au iniŃiat şi întreprins cooperări şi colaborări interuniversitare şi
internaŃionale, cu iniŃieri proprii sau acceptate de colectivul disciplinei.
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• S-au realizat colaborări în cercetare, după cum urmează: Programul COST 811 – The Improvement
of Control Methods for Warble Fly in Farm Livestock (Prof. dr. B. LOSSON, Liège); Prof. dr. C. BOULARD,
INRA, FranŃa); Colaborare bilaterală România-Anglia, cu The Natural History Museum, Londra (Prof. dr.
M.J.R. HALL, pe tema “Wound Myiasis of Livestock in Romania”; Programul COST 833: “Mange and
Myiasis in Livestock”, Prof. dr. V. COZMA fiind membru în Management Committee (Brussels – Prof. dr. D.
O’BRIEN); Program de cercetare subvenŃionat de Regiunea Valonă (Belgia), cu tema “Studiul
dermatofitozelor tricofitice la cabaline” (Dr. B. MIGNON, 2000); Program de colaborare cu INRA (FranŃa) –
“Rôle de la kystogénèse et de la dédifférenciation de la cellule hôte dans la virulence de Trichinella.
Comparaison avec une autre nematode parasite intra-cellulaire des végétaux: Meloidogyne” (coordonator
Prof. P. BOIREAU, 2002); Programele Brâncuşi şi COCOP, de colaborare cu INRA (FranŃa), cu tema:
“Prévalence de la T. pseudospiralis şi T. britovi en Roumanie. Dévelopements d’un ELISA spécifique
d’espèce” (Prof. P. BOIREAU, 2002).
• În ultimul deceniu s-au dezvoltat colaborări pe linie de învăŃământ, în programul Socrates, cu
mobilităŃi ale cadrelor didactice în facultăŃi din Uniunea Europeană, pentru predare de cursuri şi perfecŃionarea
metodologiilor didactice, cum sunt: ENV Lyon, Toulouse (FranŃa) – Prof. dr. V. COZMA; FMV Liège (Belgia),
FMV Caceres, Cordoba (Spania) – Prof. dr. V. COZMA; FMV Bari (Italia) – Prof. dr. V. COZMA – şi FMV
Teramo (Italia) – Conf. dr. C. GHERMAN, Asist. dr. A. MIHALCA.

ActivităŃi culturale paraprofesionale
Sentimentul iminenŃei cunoaşterii facultăŃii noastre şi a personalităŃilor care au impus-o în Cetatea
universitară clujeană, conferindu-i o identitate proprie, ne-a determinat îndeletnicirea de a scrie şi evoca
trecutul facultăŃii. În decursul timpului, au fost evocate, în reviste de cultură, figuri şi momente istorice
importante, precum: savantul I. ADAMEŞTEANU – unul din eroii profesiei noastre; Gh. IRIMINOIU – primul
director şi fondator al Laboratorului Veterinar din Cluj; prof. N. VARTIC; chirurgul Al. COCIU; Facultatea de
Medicină Veterinară la un pătrar de existenŃă. Articolele au fost publicate în revistele: "Steaua",
"Renaşterea", "Jurnalul medical veterinar", "Revista Română de Medicină Veterinară". S-a susŃinut şi se
încurajează colegial şi prin scriitură mişcarea culturală, de atitudine civică şi morală, iniŃiată şi exprimată,
după anul 1989, de generaŃiile tinere de cadre universitare şi studenŃi ai facultăŃii noastre, în paginile Revistei
"Coloana a cincea".
În scopul afirmării ştiinŃelor medicale în viaŃa socială şi religioasă universitară transilvăneană, cadrele
disciplinei au Ńinut conferinŃe anuale (1996-2002) – pe teme de actualitate (ştiinŃă şi religie, vocaŃie şi
performanŃă profesionale etc.), în cadrul UniversităŃii de Vară de Ecoteologie la Mânăstirea Recea – Jacu
românesc; pe teme de istorie a ştiinŃei, cu evocarea personalităŃii marelui savant Victor BABEŞ (UMF “Iuliu
HaŃieganu” şi Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (2005, 2006).

Review
The discipline, was established in the academic year 1963-1964, as "Parasitology and Parasitic
Diseases Clinic", begins it’s work with the IV and V years, entering the final year of 1964-1965.
In the first academic year, the discipline was composed of: Dr. Nicolae VARTIC (1963) lecturer, owner and founder of the discipline, Dr. Eronim Şuteu (1.01.1964) - assistant - and two
supporting staff. Over the years,they have conducted their business and other teachers and
technical help.
From its founding to the present, the discipline was led by holders following:
• Prof. Dr. Nicolae VARTIC (1920-1992) - in the period 1963-1985, after which he retires.
• Prof. Dr. Eronim Şuteu (b. 1926) - in the period 1985-1996, when he retires and works as
a consultant teacher (in present too).
• Prof. Dr. Vasile COZMA (b. 1953) - from 1996 to present.
In the discipline and spaces of the discipline have been set up and operated next disciplines:
- Parasite Biology( since1968), with subsequent designation of Animal Ecology. Head of
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Discipline and the organizer was Prof. E. Şuteu and worked on family farms - assistant Virginia
Ivascu-Constantinescu.
- Exotic pathology of fur animal. The holder and organizer of discipline was the same Dr. E.
Şuteu and the same worked on family farms.
- Veterinary Mycology. Head of Discipline and its initiator was Prof. V. COZMA, then taken over
by chief works. Dr. Viorica MIRCEAN.
-Veterinary Dermatology. Initiator and the holder of the discipline was Prof. V. COZMA, which
had claimed courses and practical work have been organized by the officer works. Dr. Viorica
MIRCEAN. At first, discipline was optional, and in the academic year 2007-2008 is mandatory, time
is taken by Prof. Viorica MIRCEAN.
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