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INFECºIILE TRANSMISE DE ANIMALELE 
DE COMPANIE 

 Infections transmitted by companion animals

Asist. Univ. Dr. Camelia Diaconu
UMF „Carol Davila“, Spitalul Clinic Jude¡ean Ilfov, Bucureşti

REZUMAT
Majoritatea bolilor infecţioase la om sunt de origine zoonotică, multe infecţii transmiţându-se de la animale la 
om. Magnitudinea problemei nu este bine cunoscută deoarece multe zoonoze rămân nediagnosticate şi 
neraportate. Toxoplasmoza este una dintre cele mai frecvente zoonoze, cu riscuri mari la femeile gravide. 
După infecţiile parazitare, infecţiile cutanate fungice produse de contactul cu pisici şi câini sunt probabil cele 
mai frecvente boli produse de animalele de companie. Deşi animalele de companie pot funcţiona ca vectori 
pentru diverşi agenţi patogeni, există date că o boală diagnosticată la un animal de companie poate fi  un 
semnal de alarmă, avertizând proprietarii că ei înşişi pot avea un risc crescut de infecţie.
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ABSTRACT
The majority of human infectious diseases are zoonotic, many infections being transmitted from pets to 
humans. The magnitude of the problem is not well known, because many zoonotic diseases remain 
undiagnosed and unreported. Toxoplasmosis is one of the most common pet-related zoonotic disease, with 
high risks in pregnant women. After parasitic infections, fungal skin infections from contacts with cats and 
dogs are probably the most common pet-related diseases. Although pets may be vectors for various infectious 
agents, there are data that a disease diagnosed in a pet can be an alarm signal, warning the owners that they 
too may be at increased risk of infection. 
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Majoritatea bolilor infecţioase la om sunt de 
origine zoonotică, multe infecţii transmiţându-se 
de la animale la om. Magnitudinea problemei nu 
este bine cunoscută deoarece multe zoonoze rămân 
nediagnosticate şi neraportate. Un studiu efectuat 
în 1987 a estimat că în SUA apar anual aproximativ 4 
milioane de infecţii transmise de la animale (1); de 
atunci, numărul animalelor de casă în SUA a continuat 
să crească, mai mult de jumătate dintre familiile 
americane deţinând cel puţin un animal de casă. 

INFECŢIILE PARAZITARE

Toxoplasmoza
Toxoplasmoza, cauzată de protozoarul Toxo-

plasma gondii, este una dintre cele mai frecvente 

zoonoze. Parazitul se reproduce sexual în pisici şi 
este excretat sub formă de oocist nesporulat. După 
două sau trei zile, oociştii dezvoltă spori care sunt 
infecţioşi. Factorii de risc pentru toxoplasmoză sunt 
contactul direct cu fecalele de pisică şi consumul de 
alimente insufi cient preparate termic (2). Câinii 
reprezintă vectori mecanici pentru toxoplasmoză.

Toxoplasmoza la adulţi este de obicei asimpto-
matică, însă pacienţii pot prezenta adenopatii 
cervicale şi semne asemănătoare cu ale mononu-
cleozei, de obicei autolimitate. Rareori, infecţiile 
acute la femeile gravide, în special în primul 
trimestru de sarcină, pot cauza infecţii congenitale 
grave. La indivizii imunocompromişi poate apărea 
o boală severă. 
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Toxocariaza
Toxocariaza este produsă de ascaridul Toxocara 

canis (câini) şi Toxocara cati (pisici), fi ind una 
dintre cele mai frecvente zoonoze determinate de 
câini şi pisici. Copiii se infectează prin ingerarea de 
sol contaminat cu fecale de animale care conţin ouă 
de parazit, din zonele de joacă în care se găseşte 
nisip (3). Datorită transmiterii transplacentare şi 
transmamare la animale, mulţi căţei se nasc infectaţi 
şi au un risc deosebit. La om infecţia este de cele 
mai multe ori asimptomatică, parţial deoarece 
larvele nu îşi pot completa ciclul de viaţă la nivelul 
organismului uman. Eozinofi lia este frecventă. 
Rareori parazitul migrează în fi cat sau plămâni 
(larva migrans viscerală) ori în ochi (larva migrans 
oculară). 

Larva migrans cutanată
Larva migrans cutanată este o boală frecventă 

produsă de paraziţii câinilor şi pisicilor (Anky-
lostoma spp.). Materiile fecale depozitate pe sol 
sau nisip pot conţine ouă din care se eliberează 
larve, care sunt infecţioase dacă penetrează pielea. 
Mersul desculţ pe plajele contaminate sau prin 
parcuri poate duce la infecţie. Deşi larvele nu se pot 
reproduce într-o gazdă umană, se formează papule 
pruriginoase la locul infecţiei, urmate de o leziune 
eritematoasă serpiginoasă care se extinde pe măsură 
ce larvele migrează prin piele, intens pruriginoasă 
mai ales în timpul nopţii.

Echinococoza
Echinococoza (chistul hidatic) este cauzată de 

cestodele Echinococcus granulosus şi Echinococcus 
multilocularis. Câinii sunt gazde pentru E. gra-
nulosus şi se pot infecta prin ingerarea viscerelor 
animalelor ca oi sau iepuri infectaţi cu chiste. 
Oamenii se pot infecta prin ingerarea ouălelor din 
fecalele de câine. Cele mai multe cazuri apar la 
persoanele din grupele specifi ce de risc, cum sunt 
agricultorii. După ani de infecţie latentă, creşterea 
chistelor la nivel hepatic sau pulmonar poate 
provoca simptome ca dureri abdominale şi toracice 
şi, în unele cazuri, poate apărea afectarea altor zone 
ca oasele, creierul, inima.

E. multilocularis produce echinococoza alve-
olară, care afectează în primul rând fi catul, se poate 
confunda cu carcinomul hepatic şi are o rată caz-
fatalitate mai mare decât echinococoza chistică. 
Deşi riscul de expunere umană la E. multilocularis 
este considerat mai mic decât pentru E. granulosus, 
pisicile şi câinii pot servi ca gazde şi există 

îngrijorarea că lărgirea populaţiilor infectate de 
vulpi şi rozătoare în zonele urbane ar putea duce la 
o incidenţă mai mare a infecţiilor cu E. multilocularis 
la animalele de companie şi proprietarii lor (4). 

Dipylidium caninum
O infecţie mai frecventă la pisici şi câini este cea 

cu Dipylidium caninum. Puricii sunt gazde inter-
mediare, iar oamenii, în special copiii, se pot infecta 
prin ingerarea accidentală de pureci infectaţi. Din 
fericire, infecţiile umane sunt de obicei uşoare sau 
asimptomatice şi apar doar sporadic. 

Alte infecţii parazitare
Câinii şi pisicile, ca şi dihorii, rozătoarele şi alte 

animale ţinute ca animale de companie, pot fi  
purtătoare ale paraziţilor intestinali Cryptosporidium 
spp. şi Giardia lamblia. Deşi au fost raportate cazuri 
de transmitere de la animale de companie la om, 
frecvenţa cu care apar astfel de transmiteri nu este 
cunoscută. 

INFECŢII FUNGICE

După infecţiile parazitare, infecţiile cutanate 
fungice (dermatofi toza) produse de contactul cu 
pisici şi câini sunt probabil cele mai frecvente boli 
produse de animalele de companie. Pisicile pot fi  
mai infecţioase decât câinii, chiar şi animalele 
asimptomatice putând transmite infecţia. 

INFECŢIILE BACTERIENE

Campilobacterioza şi Salmoneloza
Cele mai frecvente infecţii bacteriene ale pose-

sorilor de animale de companie sunt probabil 
campilobacterioza şi salmoneloza. Multe animale, 
inclusiv pisicile şi câinii, sunt purtătoare de Cam-
pylobacter spp, iar transmiterea între animale şi 
oameni se face probabil pe cale fecal-orală. Sal-
monella este de asemenea frecventă la câini, pisici, 
păsări şi reptile, cum sunt ţestoasele şi iguanele. 
Infecţiile umane grave cu Salmonela de la animalele 
de companie reprezintă o problemă serioasă de 
sănătate publică, în special la copii. Epidemiile 
recente de infecţii cu Salmonela multi-drog 
rezistentă au fost cauzate de hrana pentru animale 
derivată din surse animale, precum şi de contactul 
cu animale de companie rozătoare (5). 

Boala zgârieturii de pisică
Expunerea la pisici tinere sau pisici cu purici 

este un factor de risc pentru infecţia cu Bartonella 
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henselae, cauza bolii zgârieturii de pisică. Deşi 
această boală a fost iniţial considerată o boală a 
copiilor, aproape jumătate dintre cazuri se crede că 
apar la persoanele cu vârsta peste de 20 ani (6). 
Manifestările clinice de infecţie sunt o leziune de 
inoculare la locul injuriei şi infl amaţia ganglionilor 
limfatici din zonă în decurs de câteva săptămâni. 
Complicaţiile infecţiei la indivizii imunocompromişi 
includ angiomatoza bacilară şi sindromul oculo-
glandular Parinaud. 

Leptospiroza

Leptospiroza este una dintre cele mai răspândite 
zoonoze din lume, iar Leptospira spp. se găseşte în 
numeroase animale domestice sau sălbatice. Câinii 
sunt infectaţi mai frecvent decât pisicile. Oamenii 
se pot contamina prin contactul direct cu urina 
contaminată sau cu alte fl uide ale corpului (cu 
excepţia salivei), apă şi sol. Infecţia umană este de 
obicei asimptomatică sau se manifestă ca o infecţie 
uşoară infl uenza-like, însă în unele cazuri poate 
apărea febră mare, cefalee severă, hepatită, dureri 
abdominale, diaree, rash şi, în cazuri severe, 
insufi cienţă renală, insufi cienţă cardiacă şi deces. 

Infecţiile cu stafi lococ auriu rezistent la meticilină 
Pacienţii infectaţi cu stafi lococ auriu rezistent la 

meticilină pot transmite infecţia câinilor sau 
pisicilor lor, ori altor animale de casă, prin contact 
zilnic normal, conducând la reinfecţia umană în 
ciuda tratamentului adecvat. Similar, personalul 
sanitar infectat cu acest stafi lococ poate să îl 
transmită la şi de la animalele de casă până ce au 
fost identifi caţi şi trataţi toţi purtătorii. 

Boala Lyme
Câinii pot acţiona ca vectori mecanici ai bolii 

Lyme prin aducerea căpuşelor infectate de afară în 
interiorul casei. Persoanele care îndepărtează că-
puşele de pe câini fără protecţie riscă să se infecteze 
cu spirocheta Lyme. 

Pasteurela
Pasteurela spp. colonizează cavitatea orală a 

pisicilor şi câinilor, infecţia umană putând rezulta 
din contactul direct cu animalul respectiv prin 
muşcare, zgâriere, lingere sau sărut (7). Muşcăturile 
de pisică determină infecţia rănilor mai frecvent 
decât cele de câine (7). În cazuri rare, Pasteurela 
poate cauza boli sistemice severe ca pneumonie sau 
peritonită. 

Psitacoza
Psitacoza, cunsocută şi sub numele de febra 

papagalilor, este cauzată de Chlamydophila psittaci. 
Expunerea la fecalele sau secreţiile nazale ale 
păsărilor infectate duce la infecţia umană. Infecţia 
se manifestă de obicei ca o boală uşoară infl uenza-
like, astfel încât diagnosticul poate fi  ignorat. Ra-
reori poate progresa spre o pneumonie semnifi cativă, 
care răspunde de obicei la tratamentul cu doxiciclină 
sau macrolide. 

Bruceloza
Brucella canis, un agent patogen canin, este o 

cauză rară de bruceloză umană (majoritatea ca-
zurilor la om sunt produse de microorganismul 
Brucella abortus, transmis prin consumul de 
produse lactate nepasteurizate sau expunerea la 
animale infectate). Bruceloza se caracterizează 
printr-un sindrom febril care poate evolua până la 
endocardită. Date recente sugerează că testele 
sangvine pentru B. canis pot să nu detecteze infecţia, 
care rămâne nediagnosticată (8).

Infecţia cu Mycobacterium Marinum
Boala apare la persoanele care se ocupă cu 

întreţinerea acvariilor de peşti. Deşi infecţia tipică se 
prezintă ca un granulom localizat la extremitatea 
superioară a corpului, M. marinum poate provoca o 
infecţie diseminată la indivizii imunocompromişi (9). 

Alte infecţii bacteriene
Pisicile care vin în contact cu animalele sălbatice 

pot dezvolta tularemie; au fost raportate cazuri de 
transmitere la om, deşi rare (10,11).

INFECŢIILE CU ARTROPODE

Anumite tulpini ale Sarcoptes scabiei s-au 
adaptat la gazde specifi ce. Câinii infectaţi cu S. 
scabiei pot transmite acarianul la om. Atunci când 
apare o astfel de transmitere trans-specii acarianul 
de regulă nu reuşeşte să se reproducă şi infecţia se 
rezolvă spontan. 

INFECŢII VIRALE

Coriomeningita limfocitară
Coriomeningita limfocitară este produsă de un 

virus care infectează hamsterii, porcuşorii de 
Guinea, şoarecii şi alte rozătoare cu rol de animale 
de companie. Infecţia umană de la contactul cu 
aceste rozătoare poate fi  asimptomatică sau se poate 
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manifesta ca o afecţiune infl uenza-like cu meningită. 
Au existat cazuri de infecţie fatală la recipienţii de 
transplant expuşi la rozătoare (12). 

Animalele ca santinelă ale riscului infecţiei la om
Deşi animalele de companie pot funcţiona ca 

vectori pentru diverşi agenţi patogeni, există date 
că o boală diagnosticată la un animal de companie 
poate fi  un “eveniment-santinelă”, avertizând pro-
prietarii că ei înşişi pot avea un risc crescut de 
infecţie. De exemplu, datorită expunerii lor crescute 
şi susceptibilităţii mai mari de infecţii în comparaţie 
cu oamenii, câinii ar putea fi  folosiţi ca santinele 
ale riscului de boală Lyme la om. Pisicile de casă se 
infectează cu virusul gripei aviare prin contactul 
direct cu păsările infectate, indicând potenţialul lor 
de a detecta riscul de gripă aviară.

DIAGNOSTIC ŞI PROFILAXIE

Pentru a diagnostica acest tip de infecţii, medicul 
trebuie să ia în consideraţie zoonoza şi să întrebe 

pacienţii despre prezenţa şi starea de sănătate a 
animalelor de casă. 

Un tratament adecvat implică tratarea atât a 
oamenilor cât şi a animalelor bolnave şi poate 
necesita o colaborare şi o comunicare strânsă între 
medicul uman şi cel veterinar. Supravegherea de 
rutină a animalelor de casă poate reduce incidenţa 
zoonozelor la proprietarii lor. 

Ghidurile de profi laxie includ măsuri simple ca 
spălarea adecvată a mâinilor, îndepărtarea corectă a 
deşeurilor animale, diagnosticul şi tratamentul 
animalelor bolnave. 

Indivizii cu risc înalt (pacienţi imunocompromişi, 
nou născuţi şi copii cu vârsta sub 5 ani, femeile 
gravide, vârstnicii) trebuie să evite reptilele, pă-
sările, pisicile şi căţeluşii, ani malele cu diaree. 

Utilizarea acaricidelor topice la câinii din zonele 
endemice cu boli produse de căpuşe poate scade 
riscul la câini şi stăpânii lor.
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