
 

 

4. Infiltraţia limfohistiocitară din corticala renală şi  distrofia tubilor uriniferi. 
5. Focare de encefalită cu microtrombi şi demielinizări, incluziuni intranucleare în creier. 
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Summary. This scientific paper presents the bacteriological investigations of the cutaneous infections 

of the company dogs, produced by Staphylococcus aureus. There were diagnosed staphylococcal pyoderma 
and otitis in companion dogs, using the microbiological methods of the identification of pathogenic germs. 
The results of the investigations confirm the importance of cutaneous infections produced by the S. aureus 
species, which is very dangerous for the health of man and carnivores 
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INTRODUCERE 
În ultimii ani, infecţiile produse de stafilococi la cîini ocupă o poziţie de frunte printre 

problemele de sănătate ce afectează aceste animale. Cele mai răspîndite infecţii produse de 
stafilococi (piodermitele, otitele, etc.), se întîlnesc la cîinii de companie. Prevalenţa speciilor de 
stafilococi S. aureus, S. intermedius, S. epidermitis, stabilită prin diverse cercetări este confirmată 
de studiile similare şi a altor autori (ANDRONIC V., 2011; CĂTANĂ N., NECŞULESCU N., 
2000).  

După patogenitate, infecţiile stafilococice au un potenţial zoonotic ridicat, datorită contactului 
strîns dintre cîinii de companie şi oameni. În acest sens au fost înregistrate diverse infecţii 
stafilococice la oameni şi invers. 

S-a constatat, că aceste infecţii bacteriene în majoritatea cazurilor apar ca infecţii secundare 
sau coexistă cu alte afecţiuni cutanate. Piodermitele şi otitele externe sunt pe locul doi după 
dermatita alergică în “topul” afecţiunilor cutanate la cîini. Pielea este un ecosistem complex în care 
coabitează diverse bacterii, levuri, etc. Multe specii bacteriene coabitează prin fenomenul 
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“bacteriostaziei”. De multe ori cel mai frecvent infecţiile bacteriene ale pielii apar ca infecţii 
secundare sau coexistă cu alte afecţiuni (boli cutanate). 

Stafilococii (S. aureus sau intermedius) fac parte din bacteriile ocazionale (tranzitorii) ale 
pielii cîinelui. S-a constatat că aceste bacterii sunt prezente la 90% din cîini cu piele normală 
(CĂTANĂ N., 2001; CODIŢĂ I., 1999). Cîinii cu boli de piele prezintă un risc crescut pentru 
dezvoltarea piodermitelor secundare. Piodermitele de suprafaţă sunt produse de S. aureus, care 
poate fi izolat din leziunile superficiale ale pielii şi rolul lui este prealabil secundar. Prin urmare, 
microorganismele  care dispun de un echipament patogenetic complex şi care identifică un 
ecosistem uşor de pătruns sub influenţa unor factori deosebiţi, favorizează sau declanşează apariţia 
unor entităţi clinice (LIPŞA F., 2011; PERIANU T., 2003; RĂPUNTEAN GH., RĂPUNTEAN S., 
2005). 

Prezenta lucrare are ca scop aspecte de diagnosticare şi tratament a infecţiilor stafilococice ale 
cîinilor. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Investigaţiile studiului au fost efectuate pe perioada lunii aprilie 2013 pe 3 cîini de companie 

cu diverse afecţiuni, reprezentate de secreţii patologice cutanate şi auriculare. Germenul patogen 
Staphylococcus aureus a fost izolat din materialul patologic în laboratorul de microbiologie a 
Facultăţii de Medicină Veterinară a UASM.  

Cercetările bacteriologice au auvt la bază următoarele obiective: 
- identificarea microflorei bacteriene din materialele patologice prelevate de la cîini cu 

diverse afecţiuni; 
- efectuarea unor teste de patogenitate; 
- izolarea culturii bacteriene primare şi în cultură pură; 
- testarea sensibilităţii culturii la antibiotice. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Infecţiile stafilococice reprezentate de piodermite şi otite s-au înregistrat la 3 cîini de 

companie, cîini fiind de vîrste diferite şi aparţinînd mai multor rase. 
Cîinii bolnavi aveau următoarele semne clinice: pe pielea animalelor s-a constatat papule şi 

pustule roşietice la culoare, unele fiind cu caracter purulent, mătreaţă, cruste, căderea părului. Cea 
mai afectată era pielea abdomenului. Cîinii suportau mîncărime. 

      
Fig.1. Tabloul clinic al piodermitei la cîini 

În scopul determinării agentului cauzal în laboratorul de microbiologie de la cîinii bolnavi au 
fost prelevate probe de material patologic prin intermediul unor tampoane sterile de pe porţiunile 
afectate ale pielii cîinilor. Din probele patologice s-au efectuat însămînţări pe medii de cultură 
uzuale: geloză şi bulion. Însămînţările au fost incubate în termostat pe parcursul a 18-24 ore la t – 
37 C. Pe mediul geloză s-au determinat colonii circulare, bombate, cu aspect cremos, margini 
regulate, suprafaţă netedă, lucioase, pigmentate, de culoare galbenă aurie, caracteristice S. aureus. 
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În mediul bulion s-a constatat turbiditate intensă şi uniformă, depozit caracteristic, uşor 
omogenizabil. 

Din culturile microbiene s-au efectuat frotiuri care s-au colorat cu albastru de metilen şi prin 
metoda Gram. Frotiurile s-au fixat şi s-au examinat la microscopul cu obiectiv de imersiune. 

Fig. 2. Microscopia S. aureus 
Semnificaţia diagnostică la microscopia preparatelor, au 
prezentat prezenţa stafilococilor sub forma unor grămezi cu 
aspect de ciorchine de stugure, coloraţi Gram pozitiv. 

Concomitent au fost efectuate reînsămînţări din culturile 
obţinute pe mediul geloză sînge pentru evidenţierea activităţii 
hemolitice a stafilococilor. Însămănţările au fost incubate în 
termostat t-37 C pe 16-18 ore. Rezultatele observaţiilor efectuate 

asupra caracterului de creştere al stafilococilor pe mediul geloză sînge a determinat prezenţa 
pozitivă a activităţii hemolotice a stafilococilor patogeni, prin liza globulelor roşii. 

Investigarea sensibilităţii culturii stafilococice la substanţele antibiotice s-a efectuat prin 
metoda difuzimetrică. S-au efectuat însămînţări din cultura microbiană lichidă prin intermediul 
spatulei pe placa Petri cu mediul geloză. Pe mediul însămînţat s-au aplicat rondele îmbibate cu 
diverse substanţe antibiotice. 

Rezultatele antibiogramei au determinat cea mai înaltă sensibilitate a speciei S. aureus la 
substanţele antibiotice: oxacilină, eritromicină, lincomicină. 
 

      
Fig. 3. Culturi microbiene S. aureus pe medii de cultură  

Fig. 4. Antibiograma S. aureus 
Eficacitatea tratamentului este mai înaltă atunci cînd se 

asociază antibioticoterapia cu procedura de îmbăiere săptămînală 
a cîinilor cu şampoane ce conţin clorhexidină 3-4 %, 
benzoylperoxid 2-3%, vitamine din grupul B. Porţiunile afectate 
ale pielii au fost prelucrate cu soluţie verde de briliant. S-a 
folosit unguent de streptomicină. Antibioticele s-au administrat 
pe parcursul a trei săptămîni. 

Prin urmare, conform investigaţiilo efectuate şi conform 
rezultatelor obţinute, infecţiile stafilococice la cîini sunt frecvent dominante, în special la cîinii de 
companie, exprimînd creşterea riscului zoonotic. 

CONCLUZII 
1. În rezultatul investigaţiilor bacteriologice efectuate a fost determinată prezenţa infecţiilor 

stafilococice la cîini. 
2. Infecţia cu specia S. aureus este una dintre cele mai frecvente şi comune afecţiuni la cîini, 

dar poate fi extrem de periculoasă, chiar mortală dacă este lăsată nedepistată şi netratată la 
timp. 
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3. S. aureus este o specie bacteriană care manifestă o rezistenţă înaltă la majoritatea 
substaneţelor antibiotice, deaceea este considerată foarte periculoasă pentru sănătatea 
animalelor. 
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Summary. The results of the investigation refer to the study of evolution, spreading and incidence of 
LEB virus depending on bovine age in different farms (both of the private and public sector) of Drochia 
district in the last 5 years (2008-2012).  

Basely we studied the comparative effectiveness of various preventive methods of serological 
diagnosis of LEB especially in blood serum, colostrum and milk from the same animals using serological 
reactions RID and ELISA-test. As a result there were developed and implemented some efficient prevention 
and control measures for the eradication of bovine enzootic leucosis. 

Key words: Blood serum, Bovine enzootic leucosis, Colostrum, ELISA-Test, Milk. 

INTRODUCERE 
Leucoza enzootică bovină (LEB) este o boală infecţioasă cronică  caracterizată prin 

proliferarea  continuă necontrolată a ţesuturilor hematopoetice, hiperplazie şi metaplazie sistemului 
reticulo-endotelial. LEB  este una dintre cele mai răspândite boli infecţioase a bovinelor  în   R.  
Moldova.  

Pierderile economice pe care le provoacă Leucoza enzootică  bovină  sunt :  scăderea 
productivităţii şi calităţii laptelui, rebutul timpuriu al animalelor, utilizarea carcaselor şi orqanelor 
cu modificгăi morfo-patologice caracteristice leucozei enzootice bovine (Moscalic R.,1988, Spătaru 
T., 1978, 2008).  

Virusul LEB - formează piedici serioase în lucrul de selecţie deoarece animalele infectate cu 
virusul  LEB nu se folosesc în procesul de reproducere.  

Agentul  patogen  al  Leucozei  la bovine este un  Retrovirus, un virus  oncogen,  care de  
prima  dată  a  fost  descoperit  în  1969  de  savantul american   Miller  şi  colab.  

Sursa infecţiei sunt animalele bolnave şi cele contaminate şi purtătoare a acestui virus. 
Răspândirea virusului  leucozei printre animale are loc mai fregvent în cazul nerespectării masurilor 
veterinare (colectarea sîngelui, vaccinarea, în urma cercetărilor alergice, intervenţiilor chirurgicale, 
etc.) şi zootehnice (tatuare,  îmbircare, etc.).(Moscalic R., 2008).  
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