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Summary. Ubiquity poly-parasitism in cats and dogs is a fact demonstrated by numerous data 

published both in the Republic of Moldova and abroad. The analysis of the different groups demonstrated the 
presence of parasites in each of the species in the form of co-parasites. Complex parasitological 
examinations results show that dogs and cats from Chisinau are affected by poly-parasitism. 
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INTRODUCERE 
Omniprezenţa poliparazitismului la cîini şi pisici constituie o certitudine demonstrată de 

numeroase date publicate atît în Republica Moldova cît şi în străinătae. 
Un valoros volum de date privind invaziile cu protozoare şi poliparaziţi la animalele de 

companie (BONDARI L.,1998, ERHAN D., STANCU M., 1995, ZGARDAN E., 1974, 
ZGARDAN E., CERCEL I., NSIMIMANA I., 2008, OLTEANU GH., 2001, GORAŞ V., 2011) 
pun în evidenţă o însemnată încărcătură parazitară cu helminţi intestinali, inclusiv: Toxocara, 
Trichiuris, Ancylostoma, Taenia, Dypilidium ş.a. 

Fauna parazitară, epidemio-epizootologia, dinamica invaziilor, inclusiv dinamica sezonieră, 
dinamica de vîrstă a parazitozelor la cîinii şi pisicile din ţara noastră sunt încă puţin studiate. 

Posibilităţile de infestare sunt condiţionate de acţiunea diferitor factori şi în special de 
condiţiile de întreţinere asigurate animalelor. La cîini mai mult decît la pisici, fenomenul de 
poliparazitism are caracter permanent, intensitatea invaziei (II) fiecăreia dintre componentele 
acesteia fiind diferită-reflectînd posibilităţile concrete ale infestării. Deja în momentul fătării, căţeii, 
pisicile pot fi infestate cu unele protozoare ca: Anaplasma, Neospora, Toxoplasma ş.a., helmiţi ca: 
Toxocara, Strongyloides ş.a. 

Studiile effectuate de noi au avut drept scop evidenţierea unor aspect epidemiologice ale 
paraziţilor la carnivorele domestic din or. Chişinău. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Drept material pentru cercetare au fost folosiţi cîinii şi pisicile maidaneze din oraşul Chişinău 

în număr de 20 cîini şi 30 pisici respectiv de diferite rase şi vîrste. Studiului au fost supuse 
animalele de prin diferite subsoluri, tomberoane ale blocurilor de locuit din diferite regiuni ale 
oraşului. Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 2010-2013. 

Diagnosticul a fost stabilit prin metode cantitative şi calitative cu scopul determinării 
extensivităţii invaziei (EI) şi intensivităţii invaziei ( II). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Rezultatele examinării pentru diagnosticul helmintozelor depistate la 20 cîini pun în evidenţă: 

Toxocaroza-78,12%, Dipilidioza-41,64%, Trichuris spp.-34,07%. Studiul efectuat ne demonstrează 
o înaltă încărcătură poliparazitară, atît la nivelulpielii ( Pulex irritans-100%, Ctenocephalis canis-
100%, Sarcoptis scabia-34,05%). Încărcătura poliparazitară la cîini este tot aşa de bogată ca şi cea 
de la pisici, referindune la arahnide şi insecte. 

Fauna parazitară la pisicile examinate este de 23,7%. Acestea sunt concomitent parazitate cu 2 
sau mai multe specii de ectoparaziţi inclusiv: Demodex-68,7%, Otodectes-23,2%, Sarcoptes-18,8%, 
Ctenocephalus felix-100%, Pulex irritans-100%. Situaţia pisicilor maidaneze referitor la protozoare 
este variată şi destul de răspîndită. 47,8% din pisici sunt parazitate cu Toxoplasma gondi, 
extensivitatea invaziei(EI) creşte concomitent cu vîrsta. Încărcătura parazitară la pisicile adulte 
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peste 7 ani ajunge la 26%. După prima infestare animalele elimină în mediu abundent oochişti cu 
fecalele, care sînt foarte rezistenţi în mediul ambiant, rămînînd invazionali aproximativ un an. 

Dinamica posibilităţilor de infestare ca şi dinamica sezonieră a invaziilor sunt dependente de 
intervenţia omului, pentru asigurarea condiţiilor, alimentaţiei, habitat şi igienă. 

Infestarea pisicilor se realizează în special prin consum de carne parazitată, sursa principală 
fiind mai ales şoarecii infestaţi. Din numărul total de pisici (30) au fost înregistrate infestaţii cu 
Toxocara- 68,7%, Uncinaria-12,8%, Dypilidium-16,2%.  

Analiza cercetărilor demonstrează prezenţa diferitelor categorii de paraziţi la fiecare dintre 
speciile de animale, sub formă de parazitoze concomitente. Rezultatele examenelor parazitologice 
complexe ne demonstrează că cîinii şi pisicile din oraşul Chişinău sunt poliparazitaţi cu diferite 
specii de protozooare, nematode, cestode, artropode, fungi, bacterii şi viruşi în numeroase variante 
ale structurii parazitologice. 

Respectiv educaţia sanitară antiparazitară este una dintre cele mai importante, eficiente, 
accesibile şi puţin costisitoare măsuri de prevenire şi combatere a parazitozelor în general la 
animalele de companie (cîini, pisici) în condiţii de poliparazitism.  

Educaţia sanitar veterinară are menirea să-l ajute pe om să înţeleagă riscul permanent, de mari 
proporţii, al infestării cu elemente parazitare de la cîine, pisică ş.a. direct prin mediul ambiant 
poliparazitat. 

CONCLUZII 
1. Prezentul studiu a urmărit evideţierea unor aspecte epidemiologice a parazitozelor la 

carnivorele domestice (cîini, pisici) din or. Chişinău, pe baza semnelor clinice şi 
confirmate prin examene de laborator. 

2. Din totalul animalelor diagnosticate constituie un poliparazitism asociat cu o încărcătură 
parazitară 100% la toate animalele (cîini, pisici) de toate vîrstele.  

3. Consecutiv efectuării examenului de laborator pe parcursul studiului la cîini s-au depistat 3 
specii de helminţi: Toxocara canis-78,12%, Dipilidium caninum-41,64%, Trichurus spp.-
34,07%; arahnide: Pulex irritans-100%, Ctenocephalus canis-100%, Sarcoptes canis-
34,05%. La pisici: Toxocara cati- 68,7%, Uncinaria stenocephala-12,8%, Dipilidium spp.-
16,2%. 
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