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Evaluarea corelativă a unor elemente de epidemiologie, diagnostic și terapie în 
parvoviroza canină 

REZUMAT 
 

 
Gastroenterita infecțioasă de natură parvovirală este o boală infecto-contagioasă 

fiind descrisă pentru prima dată în anul 1978 la feline. Prin modificări ale agentului 

etiologic, această boală s-a transmis și extins rapid și la specia canină, ajungând să 

devină una dintre cele mai importante afecțiuni ale tineretului (Carmichael, 2005, 

Badgett și colab., 2002). Parvovirusul induce leziunile inițiale, la nivel digestiv, pot 

apărea însă suprainfecții cu bacterii oportuniste (eg. E. coli), fiind astfel agravat  cursul 

bolii (Isogai și colab., 1989).  

Agentul cauzal al gastroenteritei hemoragice face parte din  familia Parvoviridae 

(CPV-2) (Miranda și colab., 2015). fiind considerat la nivel mondial unul din cei mai 

importanți agenți virali întâlniți atât la canidele domestice cât și la cele sălbatice, 

(Miranda și colab., 2016) (Fig.1). 

 

 
Fig. 1. Distribuția geografică a variantelor antigenice ale parvovirusului canin (Decaro et. al., 

2007) 

Investigațiile etiologice au demonstrat că acest virus al canidelor, a rezultat în 

urma unor mutații pornind de la virusul panleukopeniei feline (FPV) respectiv și de la 

tulpina virală vaccinală utilizată în prevenția specifică. Conform unor cercetători, virusul 

care afectează carnivorele sălbatice, cum ar fi vulpile și nurcile ar  putea fi de asemenea 

implicat în apariția tulpinilor CPV canine (Woods și colab., 1980). 
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Din punct de vedere clinic gastroenterita parvovirală este caracterizată de două 

forme și anume o formă enterică și o formă cardiacă (Appel și colab., 1979). Forma 

enterică se manifestă în principal prin vomă și diaree hemoragică, deshidratare, apatie 

și inapetență (Brunner și colab., 1985, Pollock și Coryne, 1993). Forma cardiacă are o 

evoluție mult mai gravă, manifestată prin miocardită acută, urmată de insuficiență 

cardiacă, apărând la puii cu vârstă mai mică de 3 luni (Hayes și colab., 1979, Mochizuki 

și colab., 1996). Datorită etiologiei sale virale, nu există până la momentul actual un 

tratament specific, acesta fiind strict simptomatic, de susținere. Acesta urmează câteva 

deziderate de bază incluzând fluidoterapia, vitaminoterapia și antibioticoterapia, toate 

fiind de importanță extremă în tratarea cu succes a parvovirozei canine (Prittie, 2004).    

Diagnosticul se poate suspiciona pe baza semnelor clinice și este susținut prin 

utilizarea testelor comerciale disponibile în mod curent (Greene 2011). Diagnosticul 

diferențial include boli cu tablou clinic similar,  cel mai adesea existând confuzia cu 

patologii de natură parazitară (isosporoza, toxocaroza, etc.). Episoadele morbide 

exprimate prin diaree, deshidratare și slăbire date de infecții bacteriene de diferite 

etiologii (salmoneloza, colibaciloza, clostridioza) sunt deseori confundate cu 

parvoviroza (Decaro, 2013, Weese, 2011).  

În cadrul tendinței mondiale a terapiilor excesive și necontrolate cu antibiotice, 

aplicate uneori pentru controlul unor infecții minore, fenomenul de 

antibioticorezistență este în continuă extindere. Animalele de companie, aflate la 

intersecția medicinei veterinare și a medicinei omului prin schimburile permanente de 

floră bacteriană cu stăpânii lor, pot reprezenta sursă dar și subiect al perpetuării 

rezistenței la antibiotice. De aceea, studiul și caracterizarea bacteriomului de infecție 

secundară asociat parvovirozei reprezintă un aspect însemnat în prevenția, pe de-o 

parte, a complicațiilor care agravează prognosticul vital și în impiedicarea, pe de altă 

parte, a extinderii continue a acestui fenomen.  

La ora actuală, OMS consideră că omenirea se află în “era post-antibiotice”, când 

bacterii considerate anterior banale, ubicvitare, pot induce episoade letale datorită 

fenomenului de rezistență multiplă la antibiotice, răspândit la la om, animale dar și în 

mediu. În aceste condiții, știința caută alternative terapeutice, reprezentate fie de surse 

naturale de antibiotice (plante, organisme terestre și marine, bacterii sau alge 

microscopice, etc.) fie alternative la antibiotice (bacteriofagi, compuși chimici de altă 

natură – zeoliți, etc.)  care să poată veni atât în beneficiul pacienților cât și al 

proprietarilor (Gootz, 2010). În plus, antimicrobienele folosite în prezent pot induce 

diverse efecte adverse asupra organismului animal, cu precădere asupra unui organism 

tânăr cum este cel al pacienților care sunt susceptibili la infecțiile cu acest virus sau a 

unui organism extrem de imunosupresat.  Nu sunt de neglijat nici efectele adverse ale 

medicației antibacteriene, în special atunci când aceasta se utilizează pentru tratarea 

unor organisme tinere, cu perturbări patologice grave și un grad ridicat de 

imunosupresie indus de parvovirus. 
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Fitoterapeuticele sau produsele apicole au efecte antibacteriene demonstrate în 

terapia a numeroase afecțiuni bacteriene și chiar virale la om și animale. Componentele 

active din plante sunt relativ ușor de obținut, cu biodisponibilitate ridicată și efecte 

benefice multiple, care asociate cu efectul antibacterian pot grabi vindecarea. Uleiurile 

esențiale din unele plante, îndeosebi aparținând familiei Lamiaceae au o activitate 

antibacteriană intensă chiar în cazul bacteriilor multirezistente, dar posedă și efecte 

imunomodulatoare utile în restabilirea homeostaziei pacientului (Kalemba și colab., 

2003). Studiul efectelor lor biologice reprezintă un punct nodal al terapeuticii moderne 

la animale.  

Dat fiind numărul ridicat de cazuri la ora actuală și cauzele acestui, precum și 

factorii multiplii implicați în apariția bolii se justifică investigarea acestora. Studiul de 

față a urmărit un număr total de cinci obiective majore și anume: 1) efectuarea unui 

studiu epidemiologic al parvovirozei canine  

Studiul epidemiologic a fost extins pe o durată de treisprezece ani, luându-se în 

considerare în analiza acestora semnele clinice și rezultatele testelor rapide utilizate 

frecvent în scop de diagnostic. Totodată, au fost luate în calcul elemente de 

epidemiologie dependente de gazdă (vârstă, rasă, sex, status vaccinal) precum și situația 

epidemiologică a localităților de proveniență; 2) evaluarea microbiomului bacterian 

secundar asociat acestei boli 

Fiind cunoscută importanța extremă a microbiomului intestinal în instalarea și 

evoluția infecțiilor cu tropism digestiv, studiul efectuat a urmărit astfel maniera în care 

bacteriomul local este influențat de infecția cu CPV. Prin efectuarea unor examene de 

bacteriologie clasice precum și prin aplicarea unor metode biochimice de identificare s-

a urmărit stabilirea structurii bacteriomului asociat infecției cu CPV până la nivel de 

specie.  

3) cuantificarea nivelului de antibioticorezistență a microoganismelor izolate  

Rezistența la antibiotice a microorganismelor reprezintă un deziderat important 

în asigurarea sănătății animale dar și în cadrul conceptului “One Health”, avându-se în 

vedere numeroasele căi și mecanisme prin care plasmidele de rezistență se pot insera la 

diferiți pacienți. Identificarea acestor profile reprezintă un obiectiv, atingerea căruia s-

a realizat prin metoda clasică Kirby-Bauer. Pentru aceasta au fost utilizate substanțe 

antimicrobiene frecvent aplicate în practica medical veterinară care facilitează 

orientarea terapiei asociate la pacienți și totodată evaluarea riscului pentru contacții 

umani. 

4) testarea eficacității uleiurilor esențiale asupra acestora  

În era “post antibiotice” (OMS, 2014), pentru evitarea răspândirii continue a 

antibioticorezistenței respectiv pentru asigurarea unei bune protecții a sănătății globale 

(gazdă, mediu) au fost efectuate cercetări extinse pentru investigarea unor surse 

alternative de substanțe antimicrobiene. Testarea in vitro a eficacității uleiurilor 

esențiale de lămâi (Citrus limon) și busuioc (Ocimum basilicum), prin intermediul 

metodei difuzimetrice în agar, fiind definite concentrația minimă inhibitorie și cea 
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minimă bactericidă în cazul aplicării pe bacterii izolate de la câini infectați cu CPV se 

încadrează în acestă tendință.  

5) confirmarea cazurilor de boală prin tehnica RT-PCR  

În cadrul anchetei epidemiologice, dar și pentru orientarea corectă a tehnologiei 

de elaborare a vaccinurilor respectiv a programelor de control este de importanță 

extremă stabilirea precisă a etiologiei bolii diareice, respective confirmarea/infirmarea 

prezenței CPV la pacienții investigați, diagnosticați anterior fie pe baza semnelor clinice 

fie prin intermediul testelor rapide comerciale. Pentru aceasta s-a preconizat utilizarea 

tehnicii RT-PCR.  

Studiile prezentate în teză au fost efectuate pe perioada doctoratului (2016-

2020), în cadrul Departamentului de Boli Infecțioase și Medicină Preventivă din 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.  

 

Teza intitulată “Evaluarea corelativă a unor elemente de epidemiologie, 

diagnostic și terapie în parvoviroza canină” este structurată în două părți și anume: 

stadiul actual al cunoașterii ce acoperă patru capitole și contribuția personală care 

cuprinde șase capitole. Lucrarea conține 133 pagini, incluzând 31 de tabele, 41 de figuri 

și 240 referințe bibliografice.  

 

Prima parte a lucrării (Stadiul actual al cunoașterii), rezumă informații din 

literatura actuală de specialitate, cu referire la generalități despre această boală, 

asocierile frecvent întâlnite parvovirozei canine, diagnosticul precum și tratamentul 

acesteia.  

 

Capitolul 1 conține informații despre epidemiologia generală a bolii (emergență 

și prevalență), despre etiologia acesteia (taxonomie și structura virală), aspect 

particulare despre patogeneză precum și despre simptomatologie.  

Capitolul 2 include date despre asocierile frecventele ale parvovirusului cu alți 

agenți virali (coronavirusul canin, virusul jigodios și adenovirusul canin), cu agenți 

bacterieni cauzatori de infecții secundare (E. coli, Salmonella spp., Clostridium spp., etc.) 

precum și cu agenți patogeni de natură parazitară (Giardia spp., Isospora spp., Toxocara 

spp.). 

Capitolul 3 prezintă date din literatura de specialitate, referitoare la diagnosticul 

gastroenteritei parvovirale, diagnostic care se poate stabili pe baza semnelor clinice, 

prin intermediul testelor rapide de tip SNAP, pe baza analizelor hematologice și 

anatomopatologice, precum și prin metode specifice de PCR sau imunoflorescență.  

Ultimul capitol din această parte, capitolul 4 descrie tratamentele efectuate 

pacienților infectați cu CPV, urmărind principalele deziderate și anume rehidratarea și 

restaurarea echilibrului acido basic, medicația simptomatică, vitaminoterapia, 

antibioticoterapia, precum și terapii alternative la tratamentul clasic.  
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A doua parte a tezei (Contribuția proprie) este structurată pe șase capitole, 

incluzând motivația și obiectivele studiului (Capitolul 5), urmate de cercetarea propriu-

zisă descrisă în capitolele 6-9.  

Concluziile generale sunt relatate în capitolul 10, iar capitolul 11 descrie 

originalitatea și contribuțiile inovative ale tezei. Sursele bibliografice citate în realizarea 

studiului sunt reprezentate de 240 de titluri.  

Studiul epidemiologic retrospectiv (capitolul 6) a fost realizat pe o durată de 

treisprezece ani (2006-2019), luându-se în considerare 330 de cazuri care au fost 

prezentate la consulație la clinicile veterinare ale FMV USAMV Cluj-Napoca. Cazurile 

existente în perioada 2006-2016 au fost evaluate pe baza evidențelor FMV, iar restul de 

cazuri au fost examinate direct (2016-2019). În acest capitol s-a urmărit prevalența 

cazurilor pe perioade sau ani, în funcție de abudența cazuisticii. Conform literaturii de 

specialitate (Decaro și colab., Behera și colab., 2015) au fost selectate criterii de influență 

a prevalenței: vârsta, fiind delimitate trei categorii (5 săptămâni-5 luni, 6 luni-9 luni și 

10 luni-12 luni), rasa, statusul vaccinal, sexul precum și localitățile de proveniență. Acest 

ultim criteriu a fost sistematizat pe șase categorii pentru ușurarea interpretării datelor 

și anume: zona I (Cluj, Florești, Turda, Apahida, Dezmir, Cojocna, Iara și Copăceni), zona 

II ( Gilău, Gherla, Huedin, Jucu și Dej), zona III (Sibiu și Mediaș). Zona IV (Alba), Zona V 

(Zalău), Zona VI (Mureș). Statusul imun față de parvovirus a fost de asemenea luat în 

cosiderare, pacienții fiind împărțiți în vaccinați, nevaccinați și câini cu status vaccinal 

necunoscut, de obicei, găsiți pe stradă. Diagnosticul de boală parvovirală a fost stabilit 

pe baza testelor rapide de tip SNAP, comercializate începând cu 2007.  

Din totalul de 330 de cazuri suspicionate de infecția cu CPV, pe toată durata 

studiului un număr total de 223 de cazuri au fost diagnosticate cu aceasta infecție 

(67.57%). Din punct de vedere al sexului, în perioada studiată, masculii au fost cei mai 

sensibili (52.62%) la infecția cu parvovirus, câinii cu vârste cuprinse între 5 săptămâni 

și 5 luni au fost cei mai afectați de această boală infecto-contagioasă (75%). În ceea ce 

privește statusul vaccinal al acestor pacienți, conform carnetelor de vaccinare s-a 

evidențiat faptul că 30% din cazuri au fost reprezentate de pacienți anterior imunizați 

contra parvovirozei cu diferite produse prin aplicarea a diferite protocoale vaccinale. 
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Fig. 1. Dinamica distribuției prevalenței  cazurilor de parvoviroză în cursul perioadei 

examinate 2006-2019  

Factorii epidemiologici investigați în acest studiu sunt probabil asociați cu alții, 

dependenți de mediul de viață sau chiar de gazda receptivă (profil imunologic) sau agent 

(tuplini variant) care au determinat fluctuații pronunțate de la o perioadă de testare la 

alta. Datele epidemiologice înregistrate se pliază pe cele citate în literature (Houston și 

colab., 1996), astfel în toți anii luați în studiu masculii au fost cel mai frecvent 

diagnosticați cu CPV, față de femele, cu excepția anului 2016, iar vârsta  a fost cea tânără, 

în majoritatea cazurilor sub 5 luni. Prezența pacienților cărora li s-au aplicat protocoale 

complete sau incomplete de imunizare împotriva parvovirozei până la momentul 

admiterii în clinică, sugerează evoluția posibilă a episoadelor induse de tulpini variant 

și mai puțin probabil resurgența virulenței în cazul tulpinilor vaccinale clasice.  

 

Capitolul 7 descrie un caz particular de parvoviroză, unde  care iese în evidență 

prin prisma faptului că pacientul a beneficiat de cel mai îndelungat tratament efectuat 

la un câine cu gastroenterită parvovirală, până la restabilire, și anume 17 zile. Acesta a 

beneficiat de un protocol complex, ținându-se cont și de microbiomul bacterian asociat 

parvovirozei. Analizele biochimice și hematologice au evidențiat aspecte întâlnite în 

mod obișnuit în evoluția parvovirozei canine (leucopenie, anemie și trombocitopenie), 

cu toate acestea răspunsul pacientului la terapie a fost mult încetinit.  
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Fig. 2 Pacientul 5- Danko Fig. 3. Aspectul diareei 

 

În pofida rezultatului negativ furnizat de testul comercial rapid pentru depistarea 

parvovirusului, pe baza semnelor clinice, anamnezei și analizelor hematologice, nu a fost 

exclus diagnosticul de gastroenterită infecțioasă canină. 

Având în vedere că o infecție bacteriană conduce invariabil la un prognostic 

agravat, administrarea unui antimicrobian eficient are o importanță deosebită în 

anihilarea suprapunerii  bacteriilor epifite ca agenți infecțioși secundari, pe leziunile 

inițiale induse de virus, datorită asocierii efectului imunosupresiv al acestuia. 

Examinarea paraclinică multidirecțională este obligatorie în cazul gastroenteritei 

parvovirale pentru orientarea corectă a terapiei și pentru a exclude prezența infecției cu 

bacterii patogene și / sau de infecție secundară, precum și instalarea unor complicații 

potențial fatale. 

În cadrul aceluiași capitol au fost descrise alte cinci cazuri de boală la pacienți cu 

semne clinice și istoric al bolii diferite. Fiecare dintre aceștia au beneficiat de terapii 

adecvate, cu protocoale adaptate la starea clinică individuală. Durata medie de 

recuperare a fost de 4 până la 14 zile.  

 

În capitolul 8 sunt explicate investigațiile microbiologice efectuate pe probe 

recoltate de la pacienți diagnosticați cu gastroenterită parvovirală, fie pe baza semnelor 

clinice, fie prin intermediul testelor rapide de tip SNAP. Aceste analize au urmărit în 

primul rând investigarea microbiomului bacterian asociat parvovirozei, prin examene 

de laborator clasice (examene bacteriologice și bacterioscopice, precum și examene 

biochimice de identificare a speciei bacteriene implicate). Identificarea biochimică s-a 

realizat cu ajutorul testelor biochimice Remel. Rezultatele au evidențiat prezenta unei 

varietăți mari de microorgasnime din specii diferite după cum urmează: Escherichia coli, 
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Salmonella thiphymurium, Enterobacter aerogenes, Stenotrophomonas maltophila, 

Raoultella ornithinolythica, Klebsiella pneumonie, Shigella spp., Burkholderia cepacia, 

Staphylococcus capitis și Acientobacter baumanii. Majoritatea tulpinilor izolate nu sunt 

descrise în literatura de specialitate ca fiind asociate frecvent tulburărilor 

gastrointestinale la specia canină, acestea fiind mai frecvent izolate din alte patologii de 

natură infecțioasă. Prezența lor se bazează pe  imunosupresia instalată din cauza CPV la 

pacienții diagnosticați cu parvoviroză.  

Izolarea din ce în ce mai frecventă  a unor microorganisme din organe sau țesuturi 

unde nu au mai fost găsite în trecut, subliniază capacitatea acestora de a se adapta unor 

noi condiții de viață. Aceastăadaptabilitate extremă poate reprezenta un risc substanțial 

atât în cazul  sănătății animalelor cât și a sănătății oamenilor, majoritatea acestor 

bacterii având potențial zoonotic. 

Următorul pas a fost reprezentat de evaluarea tiparului de antibioticorezistență 

a bacteriilor izolate, demonstrând rezistența crescută la un număr mare din tulpinile 

izolate. Testarea sensibilității/rezistenței față de opt antibiotice de uz curent (ENF, CN, 

DO, CEQ, SXT, AX, AM și AMC) s-a realizat prin metoda clasică, Kirby-Bauer. . S-a 

demonstrat rezistența crescută a 10 tulpini față de AMC, iar nouă dintre tulpinile 

bacteriene au prezentat sensibilitate la acțiunea ENF, care s-a dovedit a fi cel mai eficient 

antibiotic dintre cele testate.  

 

  
Fig. 4 Rezistenta crescută a 

antibioticelor 
 

Fig. 5. Eficacitatea unor antibiotice 
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Fig. 6. Reprezentarea grafică a rezultatelor antibiogramelor 

 

Fenomenul de antibioticorezistență multiplă a microorganismelor izolate în 

studiul de față a înregistrat un nivel ridicat. Susceptibilitatea nu a fost dependentă de 

caracterul de patogenitate accentuat, fiind întâlnită atât la specii patogene cât și la specii 

care nu au implicare cunoscută în patologie.  

Efectul antibacterian demonstrat a fost dependent de frecvența utilizării 

antibioticelor în terapie, cele cu utilizarea cea mai largă remarcându-se prin rezistența 

crescută indusă. 

Antibioticorezistența a fost observată la bacterii izolate de la indivizi tineri, care 

nu au fost expuși anterior la terapia cu antibiotice; bacteriile izolate de la acești pacienți 

puteau dobândi rezistența la antimicrobiene fie prin intermediul proprietarilor fie din 

mediul înconjurător ceea ce poate sugera că acest fenoment reprezintă un risc ridicat 

pentru oameni și animale. 

Având în vedere numărul crescut de tulpini cu rezistență multiplă la medicația 

antimicrobiană, se confirmă ipoteza conform căreia antibioticorezistența este un 

fenomen de importanță crescândă la animalele de companie, impietând asupra 

rezultatelor tratamentului și reprezentând risc pentru proprietari. 
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Fig. 7. Creșterea progresivă a rezistenței la antibiotice 

 

Tot în cadrul acestui studiu, ca o potențială alternativă la antibioticele clasice, 

s-a testat activitatea in vitro  a unor extracte din plante (ulei esențial de Citrus limon și 

Ocimum basilicum), folosind metoda difuzimetrică în gel de agar, precum și evaluarea 

CMI (concentrație minimă inhibitorie) și CMB (concentrația minimă bactericidă).  

În metoda difuzimetrică, rezultatele acestor studii au demonstrat slaba eficacitate 

a uleiului de lămâie și eficacitatea relativ crescută a uleiului de busuioc, testate la o 

concentrație de 100%. Dacă uleiul esențial de lămâie s-a dovedit a fi ineficient asupra 

microbiomului izolat de la câinii infectați cu CPV, uleiul de busuioc a demonstrat 

eficacitate asupra a 10 dintre bacteriile izolate, excepție făcând S.. maltophila.  

Ultimul capitol de cercetări proprii, capitolul 9, descrie stabilirea diagnosticului 

parvovirozei prin tehnica Real Time PCR cu ajutorul sondelor Taqman. În vederea 

realizării acestui studiu a fost luat în calcul un total de 24 de cazuri anterior 

diagnosticate prin intermediul testelor rapide de tip SNAP sau doar pe baza semnelor 

clinice.  

Din totalul animalelor testate, 17 au fost pozitiv prin tehnica RT-PCR, din care 5 

au fost negative la testele rapide, iar 53% dintre aceștia fuseseră vaccinați înainte de a 

fi prezentați la examinare cu semen clinice. Există posibilitatea ca, dependent de timpus 

scurs de la vaccinare, RT-PCR să fi depistat tulpinile vaccinale de virus. Cu toate că 

diagnosticarea cazurilor de boală prin metoda de TaqMan RT-PCR nu este o metodă 

uzual folosită în practică, aceasta este net superioară altor metode, desi implică 

materiale și metode costisitoare. Aceasta oferă un diagnostic de certitudine care nu 

poate fi contestat.  

În contextul actual, în care bolile infecțioase devin din ce în ce mai importante și 

frecvent întâlnite există posibilitatea ca pe viitor aceasta metodă de diagnostic să fie din 
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ce în ce mai utilizată. Datorită creșterii cazurilor de boală la câini vaccinați, pe viitor se 

va impune acest tip de testare pentru a detecta infecția cu tulpini de virus “sălbatic” sau 

virus vaccinal.  
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