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REZUMAT 

 
 
 Borrelioza Lyme este cauzată de spirochete din genospecia Borrelia burgdorferi s.l., 
transmise de căpușe din genul Ixodes, și afectează omul, dar și unele specii de animale 
domestice cum ar fi câinele și calul, fiind considerată cea mai răspândită boală vectorială a 
emisferei nordice. Numită și ”boala cu o mie de fețe”, din cauza simptomelor extrem de 
variate ce pot mima un număr mare de afecțiuni, borrelioza Lyme este o afecțiune 
multisistemică care afectează pielea, articulațiile, cordul și sistemul nervos, estimându-se un 
număr mediu de 65.500 de pacienți pe an în Europa, cu variații între 1 și 350 de cazuri la 
100.000 de locuitori (Hubálek, 2009). 
 Atât în unele zone din Europa (Hubálek, 2009), cât și în România (CNSCBT, 2010, 
2011), numărul de cazuri crește de la an la an, această diferență putând fi însă explicată și 
prin interesul crescut manifestat atât de medici, cât și de publicul larg în ceea ce privește 
boala Lyme, în urma mediatizării intense din ultimii ani a pericolelor reprezentate de 
mușcătura de căpușă. Arealul de răspândire a căpușelor vector se extinde la altitudini și 
latitudini mai mari, sugerând că borrelioza Lyme va rămâne un subiect de interes pentru 
sănătatea publică și în deceniile următoare, mai ales în lumina previziunilor economice și 
climatice. Efectul reducerii biodiversității și a modificărilor biocenozelor asupra emergenței 
și menținerii focarelor de boală Lyme trebuie să constituie un important obiect al studiilor 
științifice, mai ales în scopul identificării unor noi paradigme de prevenție și control a 
borreliozei, dar și a altor boli vectoriale transmise de căpușe. Este evident că o caracterizare 
eco-epidemiologică cât mai completă și elaborarea modelelor de evaluare a riscului nu poate 
fi realizată decât prin eforturi concentrate ale specialiștilor din cele mai variate domenii: 
medicină, medicină veterinară, epidemiologie, parazitologie, microbiologie, imunologie. 
 Studiile cuprinse în lucrarea de față au fost efectuate între anii 2008-2012, și au avut 
ca obiectiv general elucidarea anumitor aspecte legate de prezența, răspândirea, transmiterea, 
diagnosticul și măsurile de prevenire a infecției cu B. burgdorferi s.l., agentul etiologic al 
borreliozei Lyme, cu referire specială la județul Cluj sau la regiunea Transilvaniei, în funcție 
de caz. Deoarece boala Lyme este o zoonoză vectorială care afectează cu precădere omul, 
teza de față s-a axat pe aspecte epidemiologice și ecologice care au ca element comun 
utilitatea în evaluarea riscului de contractare a bolii într-un anumit habitat și a factorilor care 
influențează acest risc, fiind realizate atât studii epidemiologice, cât și experimentale, care 
au vizat toate elementele ciclului de transmitere a spirochetelor B. burgdorferi s.l. 
Obiectivele pot fi schematizate după cum urmează: 
- stabilirea prevalenței B. burgdorferi s.l. în populațiile de căpușe vector din zonele 
urbane și suburbane, recoltate de pe vegetație sau detașate de pe gazde, reprezentate în acest 
caz de aricul nordic cu piept alb (E. roumanicus); 
- estimarea timpului mediu de hrănire al căpușelor I. ricinus în cazul a 3 specii gazdă 
diferite, reprezentate de câine, cal și om, și aprecierea pe baza acestuia, a riscului de 
transmitere al borreliozei Lyme; 
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- stabilirea seroprevalenței anticorpilor anti-B. burgdorferi la populațiile de câini și cai 
din diferite județe ale Transilvaniei;  
- estimarea valorii de diagnostic și de screening a testului rapid SNAP 4Dx® la câini și 
evaluarea aplicabilității lui în cazul cailor; 
- evaluarea capacitații borrelicide a serului de cal, bazată pe acțiunea complementului;  
- aprecierea valorii mistrețului (Sus scrofa) ca animal santinelă, raportat la numărul de 
cazuri înregistrate la om; 
- testarea capacității borrelicide bazate pe complement a serului de mistreț asupra 
diferitelor tulpini de B. burgdorferi s.l.  
 Lucrarea redactată cuprinde 205 pagini și este structurată în 2 părți, o primă parte 
intitulată ”Studiu bibliografic” care cuprinde 43 de pagini, și partea a doua, denumită 
”Cercetări proprii”, extinsă pe 162 pagini. În conținut se regăsesc 32 figuri (imagini foto, 
grafice, reprezentări schematice) și 29 tabele. 
 Prima parte reprezintă o sinteză a literaturii de specialitate referitoare la boala Lyme, 
structurată în 6 capitole. Primul capitol este o trecere în revistă a importanței și istoricului 
borreliozei Lyme. Cel de-al doilea descrie simptomele acestei boli, atât la om, cât și la 
animalele domestice, cu accent pe diferențele tablourilor clinice întâlnite în America de 
Nord, respectiv Europa, datorate diferitelor genospecii patogene răspândite pe fiecare 
continent. Cel de-al treilea capitol prezintă descrierea morfologiei și structurii agentului 
patogen, fiind evidențiate în special acele caracteristici care intervin în patogenitate sau 
antigenitate. Cel de-al patrulea capitol este o trecere în revistă a diferitelor metode de 
diagnostic folosite pentru evidențierea B. burgdorferi s.l. sau a contactului cu acesta. 
Capitolul al cincilea oferă o perspectivă asupra relațiilor complexe ce se stabilesc între 
agentul patogen, vector și gazdă. Ultimul capitol al primei părți constă în descrierea unor 
aspecte legate de ecologia borreliozei Lyme și a particularităților ciclurilor epidemiologice 
din Europa. 
 Partea a doua a tezei este menită să redea rezultatele cercetărilor proprii. Ea debutează 
cu o trecere în revistă a obiectivelor propuse, iar prezentarea părții experimentale e urmată 
concluziile generale și literatura citată. Lista bibliografică cuprinde 365 titluri.  
 Capitolele II.I.I. și II.I.II.  au avut ca obiect de studiu vectorul borreliozei Lyme, 
căpușele ixodide. Vectorul clasic al bolii Lyme în Europa este reprezentat de I. ricinus, care 
este totodată și cea mai răspândită specie de căpușă pe acest continent (Ekner și colab., 
2011). Aceste căpușe manifestă selectivitate redusă pentru gazde, hrănindu-se deopotrivă pe 
numeroase specii de mamifere, păsări și chiar reptile. Ciclul biologic cuprinde 3 stadii 
parazitare de dezvoltare (larvă, nimfă și adult - femelă și mascul), fiecare năpârlire fiind 
precedată de hrănire pe o altă gazdă (Gern, 2008). Cu ocazia fiecărei hrăniri, parazitul are 
ocazia de a se infecta cu B. burgdorferi s.l., respectiv de a transmite infecția unei gazde 
susceptibile. 
 Schauber și Ostfeld (2002) au emis ipoteza conform căreia numărul de căpușe 
imature atașate pe corpul mamiferelor mici tind să varieze mai puțin comparativ cu cel al 
căpușelor ce pot fi recoltate prin flagging, oferind astfel o imagine mai bună asupra densității 
populației de căpușe într-o zonă dată. Evaluarea prevalenței B. burgdorferi s.l. în populațiile 
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de căpușe I. ricinus și determinarea diversității genospeciilor infectante poate constitui un 
indicator al riscului de contractare a bolii Lyme de către oameni într-un anumit ecosistem 
(Cisak și colab.,  2006).  
 Obiectivul principal al capitolului II.I.I.  a fost cel de a evalua prevalența B. 
burgdorferi s.l. în general și a B. afzelii, B. garinii și B. burgdorferi s.s. în special, atât la 
căpușele nehrănite, cât și la cele recoltate de pe gazde, reprezentate în acest caz de arici (E. 
roumanicus), accentul fiind pus pe zonele urbane de pe teritoriul sau din imediata apropiere 
a municipiului Cluj-Napoca. Secundar, s-a urmărit descrierea compoziției comunităților de 
căpușe libere, precum și caracterizarea calitativă și cantitativă a parazitismului cu căpușe la 
ariciul nordic cu piept alb (E. roumanicus). 
 În acest scop au fost prelevate prin flagging 229 de căpușe din 5 zone situate pe 
teritoriul sau în imediata apropiere a municipiului Cluj-Napoca, respectiv 451 de căpușe de 
pe 12 arici (E. roumanicus) capturați în 3 dintre zonele mai sus menționate. S-a identificat 
stadiul de dezvoltare și specia paraziților recoltați, iar evidențierea prezenței B. burgdorferi 
s.l. în căpușele din specia I. ricinus s-a realizat cu ajutorul unor primeri care delimitează o 
regiune comună tuturor genospeciilor, în cadrul unei reacții de PCR clasice. Identificarea 
celor 3 genospecii urmărite, B. afzelii, B. garinii și B. burgdorferi s.s., a fost posibilă 
folosind tehnica RFLP (restriction fragment length polymorphism), dublată de PCR 
genospecific. 
  Rezultatele au relevat prezența a cel puțin 4 specii de căpușe în parcurile și zonele de 
recreație ale municipiului Cluj-Napoca, majoritară fiind I. ricinus (447/680, 65,73%), urmată 
de H. concinna. Acest fapt a fost valabil pentru toate locațiile cu excepția unei fânețe din 
apropierea orașului, unde specia cea mai frecvent întâlnită a fost D. marginatus. Dintre cele 
4 specii, 2 (I. ricinus și H. concinna) au fost regăsite și pe corpul aricilor. Datele privind 
compoziția comunităților de căpușe în zonele studiate este redată în fig. 1.  

 
Figura 1. Reprezentarea grafică a compoziției eșantioanelor de căpușe recoltate de pe 

vegetație (a) și de pe arici (E. roumanicus) (b) în zonele cercetate 
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 Prevalența infestației stabilită pentru E. roumanicus în habitatele urbane a fost de 
75% (95% CI: 45,72 % - 92,81 %), cu o intensitate medie a parazitismului de 50,11 (95% 
CI: 21,44 - 98,78).  
 În ceea ce privește prevalența infecției cu B. burgdorferi s.l. la căpușe, aceasta a avut 
valori de 10,76% (7/65) în cazul căpușelor nehrănite, și 14,65% (56/382), în cazul celor de 
pe gazde, fără ca diferența să fie semnificativă statistic. Procentul de căpușe pozitive a fost 
statistic egal în zonele studiate cu excepția zonei B, unde prevalența obținută la căpușele de 
pe arici a fost semnificativ mai mică (p = 0,001). În schimb, stadiul de dezvoltare a 
căpușelor a avut o influență semnificativă asupra procentului de indivizi infectați la ambele 
categorii, numărul larvelor infectate fiind mult mai redus față de cel al nimfelor și adulților 
(p ≤ 0,001). Acest lucru se datorează faptului că transmiterea transovariană a B. burgdorferi 
s.l. este un fenomen rar întâlnit (Ginsberg, 2008). Toate cele 3 genospecii patogene urmărite, 
B. afzelii, B. garinii și B. burgdorferi s.s., au fost identificate în indivizii I. ricinus pozitivi 
din habitatele urbane, 42,85 % din căpușele nehrănite infectate, respectiv 41,07 % din 
căpușele infectate de pe arici adăpostind cel puțin o genospecie patogenă. În 11,11% (7/63) 
dintre căpușele infectate a fost demonstrată prezența a 2 dintre genospeciile amintite, fiind 
identificate toate combinațiile posibile. În realitate, procentul coinfecțiilor este probabil mai 
crescut, dacă se iau în considerare și genospeciile a căror identificare nu a constituit 
subiectul lucrării de față. 
 În concluzie, în urma demonstrării prezenței agentului patogen și a vectorilor în toate 
habitatele studiate, reprezentate de parcuri și zone de recreație, se poate afirma că acestea 
întrunesc toate condițiile necesare menținerii ciclului epidemiologic de transmitere a 
genospeciilor patogene de B. burgdorferi s.l., riscul de contractare a bolii Lyme fiind prezent 
și în mediul urban. 
 În cazul majorității bolilor transmise de căpușe, agenții patogeni, printre care și B. 
burgdorferi s.l. (Schwan și Piesman, 2000), trebuie să sufere un proces de adaptare care să le 
permită trecerea cu succes din organismul căpușei în cel al gazdei vertebrate, iar această 
adaptere necesită trecerea unui anumit timp. Prin urmare, există o fereastră de oportunitate în 
care, dacă parazitul e îndepărtat, transmiterea spirochetelor nu se poate realiza.  
 Dimensiunile reduse ale stadiilor imature  fac ca acestea să fie foarte greu de observat 
cu ochiul liber, dar chiar și exemplarele adulte care atacă omul sunt uneori dificil de detectat 
în primele stadii ale hrănirii (Logar și colab. 2002). În cazul animalelor domestice, la aceasta 
se mai adaugă și prezența învelișului pilos, lipsa metodelor eficiente de toaletare și, nu 
arareori, ignoranța proprietarilor în ceea ce privește pericolul expunerii la căpușe, urmarea 
fiind că acești paraziți scapă frecvent observației și reușesc să se hrănească până la repleție, 
transmițând cu succes agenții patogeni. 
 Obiectivul principal al capitolului II.I.II.  a constat în estimarea timpului mediu de 
hrănire al căpușelor I. ricinus în cazul a 3 specii gazdă diferite, reprezentate de câine, cal și 
om, și aprecierea pe baza acestuia, a riscului de transmitere al borreliozei Lyme. Ca și 
obiective secundare s-au conturat în mod firesc identificarea speciilor de căpușe ixodide care 
parazitează cele 3 gazde pe terioriul județului Cluj și aprecierea prevalenței infecției cu B. 
burgdorferi s.l. la căpușele hrănite pe animale domestice și om. 
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 În studiu au fost incluse 185 de căpușe provenite de la 70 gazde din 3 specii diferite 
(43 câini, 15 cai, 12 oameni), toate fiind recoltate de medici veterinari, studenți sau alte 
persoane de pe teritoriul județului Cluj. În scopul stabilirii timpului de hrănire au fost 
selectate femelele și nimfele de I. ricinus integre, fiind supuse măsurătorii 139 de căpușe, 
dintre care 93 (91 femele și 2 nimfe) au provenit de la câine, 11 (femele) de la cal, și 8 (4 
femele și 4 nimfe) de la om. Măsurarea parametrilor corporali s-a făcut conform tehnicii 
descrise de Falco și colab. (1996) și Gray și colab. (2005), cu ajutorul acestor date 
calculându-se indicii scutal și coxal, iar pe baza acestora a fost estimat timpul de hrănire 
pentru fiecare căpușă I. ricinus în parte.  
 Cele 185 de căpușe examinate au fost încadrate în 4 specii, majoritatea (160/185, 
86,49%) fiind identificate ca I. ricinus. Celelalte 3 specii au fost reprezentate în procente 
mult mai mici, D. marginatus (21/185, 11,35%) fiind izolat doar la cai, D. reticulatus 
(2/185, 1,08%) doar de la câini, iar H. concinna (2/185, 1,08%) de la om și câine. La cal, 
specia majoritară a fost reprezentată de D. marginatus. Un procent semnificativ mai mare de 
nimfe (p < 0,001) au fost identificate în cazul căpușelor provenite de la om, spre deosebire 
de animalele domestice, unde aproape toate căpușele identificate au fost reprezentate de 
adulți. 
  Între timpii de hrănire ai căpușelor a fost înregistrată o diferență semnificativă în 
funcție de specia gazdă de la care au fost recoltate (testul Kruskal-Wallis, χ2 = 155,35; p < 
0,001), timpul de hrănire înregistrat la căpușele provenite de la om fiind semnificativ mai 
mic comparativ cu cel de la câine și cal (Fig. 2). 

 
 

Figura 2. Diagrama boxplot a timpilor de hrănire înregistrați la căpușele I. ricinus recoltate 
de pe 3 specii gazdă. 
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 Având în vedere că I. ricinus poate asigura o transmitere eficientă a B. burgdorferi s.l. 
(în special a B. afzelii) chiar și la mai puțin de 17 ore după atașare (Kahl și colab., 1998), 
încadrarea căpușelor s-a făcut în 3 grupe de risc,  pe baza timpului de hrănire (Tabel 1).  
 
Tabel 1. Încadrarea căpușelor I. ricinus în cele 3 grupe de risc în funcție de durata estimată 
de hrănire  
 

Grupa de risc Câine  Cal  Om  
Scăzut (< 16 h) 9 0 6* 
Mediu (16,1 - 48 h) 9 1 1 
Crescut (> 48,1 h) 75 11 1* 
  
 Diferențe semnificative statistic (* - p < 0,001) au fost sesizate în cazul numărului de 
căpușe provenite de la om încadrate în grupele cu risc scăzut, respectiv crescut și cele din 
aceleași grupe, provenite de la animale.  
 Din totalul de 160 de căpușe din specia I. ricinus, infecția cu B. burgdorferi s.l. a fost 
confirmată la  15 exemplare adulte (9,37%), iar la 3 dintre acestea a fost identificată și una 
din genospeciile patogene urmărite (2 B. afzelii, 1 B. garinii). 
  Îndepărtarea cât mai rapidă a căpușelor este considerată una din cele mai eficiente 
măsuri de prevenție ale bolii Lyme. Rezultatele studiului de față indică faptul că paraziții din 
specia I. ricinus, chiar și stadiile imature, sunt relativ rapid observate și îndepărtate în cazul 
omului. Atașarea lor semnificativ mai îndelungată în cazul câinilor și cailor se reflectă 
printr-un risc mai mare de transmitere a B. burgdoferi s.l. la aceste specii, ceea ce atrage 
atenția asupra necesității folosirii substanțelor acaricide cu acțiune rapidă pentru protecția 
animalelor împotriva B. burgdorferi s.l. și a altor patogeni transmiși de căpușe. 
 În cadrul capitolelor II.II.I. și II.II.II . au fost abordate aspecte ce țin de 
epidemiologia și diagnosticul borreliozei Lyme la populațiile de câini din Transilvania.   
 Dintre câinii infectaţi, doar un procent de aproximativ 5% ajung să manifeste semne 
clinice (Leschnik şi colab., 2010), traduse în principal prin afectarea aparatului locomotor, 
iar diagnosticul de borrelioză Lyme nu este deloc ușor de stabilit. În medicina umană este 
larg acceptată testarea serologică în două etape, prima fiind reprezentată de un test de 
screening (ELISA sau IFA), după care rezultatele incerte sau pozitive se retestează pentru 
confirmare prin imunoblot (Wilske şi colab., 2007).  
 În ciuda importanţei clinice relativ reduse a acestei afecţiuni, câinii joacă totuşi un rol 
important în aprecierea eco-epidemiologică a extinderii bolii Lyme, datorită folosirii lor ca 
specie-santinelă, deoarece datele privind expunerea câinilor la B. burgdorferi s.l. pot furniza 
informaţii valoroase asupra potenţialului infecţios uman existent într-o anumită zonă 
(Duncan şi colab., 2005).  
 Obiectivul principal al capitolului II.II.I.  a constat în stabilirea seroprevalenţei 
anticorpilor anti-B. burgdorferi s.l. în populaţii de câini din mediul rural şi urban, alături de 
identificarea efectului pe care îl au o serie de factori de risc asupra acesteia.  
 În acest studiu au fost incluşi 298 de câini din 7 judeţe diferite din Transilvania, 
pentru fiecare animal fiind obţinute date referitoare la vârstă, gen și serviciu. Pe baza acestor 
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informaţii, câinii au fost împărţiţi în mai multe categorii. Astfel, în funcţie de gen, au rezultat 
2 grupe (masculi şi femele), în funcţie de vârstă, 3 categorii (animale tinere: 0-2 ani, adulte: 
3-7 ani, vârstnice: peste 8 ani), iar în funcţie de serviciu, 3 grupe (companie, lucru, incluzând 
aici câinii de pază, ciobăneşti şi de vânătoare, respectiv comunitari). Testarea serologică a 
fost realizată utilizând kiturile comerciale Lyme Borrelia Canine IgG - ELISA și Borrelia 
burgdorferi Lyme Blot Canine IgG - Western Blot (NovaTec Immunodiagnostica, GmbH, 
Germany). 
 În cadrul populaţiilor de câini luate în studiu a fost obţinută o seroprevalenţă totală 
anti-B. burgdorferi s.l. de 6,04% (18/298), cu valori maxime în judeţele Bihor şi Hunedoara 
(25%), şi minime în judeţele Alba şi Maramureş (0%). Rezultatele detaliate pe judeţe de 
provenienţă şi pe factorii de risc luaţi în studiu sunt prezentate în tabelul 2.  
 
Tabel 2. Distribuţia câinilor seroreactivi după judeţul de provenienţă, sex, grupă de vârstă și 
serviciu 
 

Variabilă  Categorie  Nr. animale pozitive/total (%) 
Judeţ  Alba 0/11 (0) 

 Bihor 3/12 (25) * 
 Braşov 6/28 (21,42) * 

Cluj 5/180 (2,77) 
Hunedoara 3/12 (25) * 
Maramureş 0/45 (0) 
Mureş 1/10 (10) 

Sex  Masculi 8/171 (4,67) 
Femele 10/127 (7,87) 

Categorie de vârstă  Tineri 1/65 (1,53) 
Adulţi 15/196 (7,65) 
Vârstnici 2/37 (5,40) 

Serviciu  Companie 3/99 (3,03) 
Lucru 13/124 (10,48) ** 
Comunitar 2/85 (2,35) 

  
 Seroreactivitatea înregistrată în judeţele Bihor, Braşov şi Hunedoara a fost 
semnificativ mai mare (*, p ≤ 0,001) comparativ cu celelalte judeţe. În cazul probelor 
recoltate din judeţul Braşov, toate cele 6 rezultate pozitive au provenit din satul Arini, 
rezultând o diferenţă semnificativă statistic între seroprevalenţa din localitatea respectivă şi 
cea din alte localităţi (p = 0,004).  
 Câinii de lucru au prezentat o valoare semnificativ mai mare a seropozitivităţii faţă de 
câinii de companie sau cei comunitari (**, p = 0,025), expunerea mai frecventă a acestor 
animale la muşcătura căpuşelor infectate reprezentând o explicaţie plauzibilă a acestui fapt. 
Nu s-au pus în evidenţă asociaţii statistice semnificative între valoarea seroprevalenţei şi 
vârstă, respectiv sex. Persistenţa limitată a anticorpilor anti-B. burgdorferi s.l. nu permite 
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posibilitatea detectării răspunsurilor imune cu vechime mai mare de 2 ani, ceea ce ar exclude 
creşterea seroprevalenţei pe măsura avansării în vârstă, prin cumularea animalelor infectate. 
 Se poate concluziona că expunerea la agenţii etiologici ai borreliozei Lyme poate fi 
pusă în evidenţă la câinii din diferite zone ale Transilvaniei, în special la cei de vânătoare, 
ciobănești și de pază, rezultatele sugerând o distribuție spațială inegală atât la o scară mai 
mare (între judeţe), precum şi la una mai mică (pe teritoriul aceluiaşi judeţ), prezentând o 
focalitate marcată.  
 În cazul unui câine care prezintă semne clinice sugestive pentru borrelioza Lyme, 
medicul veterinar apelează cel mai frecvent la metodele serologice de confirmare a 
diagnosticului, ”standardul de aur” fiind reprezentat de testarea în două etape. O alternativă 
mai convenabilă o reprezintă testele rapide, cum ar fi SNAP 4Dx® (Idexx Laboratories, 
SUA), care permite diagnosticarea a 4 boli vectoriale care afectează câinii, rezultatele fiind 
obținute în mai puțin de 15 minute. În cazul borreliozei, testul detectează anticorpii produşi 
împotriva unui peptid sintetic denumit C6, omolog al regiunii invariabile IR6, din 
componenţa proteinei de suprafaţă VlsE (Cardoso şi colab., 2012).  
 Scopul studiului descris în capitolul II.II.II.  a fost evaluarea valorii de diagnostic a 
testului rapid SNAP 4Dx® în ceea ce priveşte identificarea anticorpilor anti-B. burgdorferi 
s.l. la câini, prin compararea rezultatelor cu cele obţinute în urma testării serologice în doi 
paşi. Au fost folosite 25 de probe de ser, provenind de la câinii testaţi anterior prin ELISA şi 
Western Blot, fiind incluse cele 18 probe confirmate pozitive, 3 probe care au reacţionat 
incert sau pozitiv la ELISA, dar au fost negative la testarea prin Western Blot, precum şi 4 
probe de ser negative la testarea ELISA. 
 Testul rapid SNAP 4Dx® a identificat corect 8 dintre cele 18 probe pozitive, precum 
şi toate cele 7 probe negative. La celelalte 10 probe pozitive în urma testării prin ELISA şi 
Western Blot, testul rapid a avut un rezultat fals negativ. Nu a fost înregistrat nici un rezultat 
fals pozitiv. Parametrii intrinseci ai testului au avut următoarele valori: sensibilitate - 44% 
(95% CI: 21,5-69,2%); specificitate - 100% (95% CI: 59-100%); analiza ROC (Receiver 
Operating Characteristic - fig. 3) a relevat o valoare a AUC (area under ROC curve) de 
0,722 (95% CI: 0,508 - 0,881), corespunzător unei valori de diagnostic reduse, conform Zhu 
și colab. (2010). Trebuie precizat însă că valoarea de diagnostic a unui anumit test într-o 
populație dată depinde foarte mult de prevalența afecțiunii în populația respectivă. De aceea, 
stabilirea valorii predictive pozitive și negative, precum și a acurateții s-a făcut conform 
teoriei bayesiene (Farr și Shapiro, 2000), care ține cont de prevalență, în cazul nostru 6,04%. 
Au fost obținute valori de 100% (95% CI: 50-100%) pentru valoarea predictivă pozitivă, 
96,5% (95% CI: 80-100%) pentru valoarea predictivă negativă, respectiv 96,6% pentu 
acuratețe.  
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Figura 3. Curba ROC a testului rapid SNAP 4Dx® în studiul pe 25 de câini 
 
 Gottner şi colab. (2004) au arătat că diferențele dintre secvenţele de aminoacizi din 
componenţa IR6 ale genospeciilor de B. burgdorferi s.l. produc variații de antigenitate, care 
ar putea duce la seroreactivitate diferită a pacienţilor în funcție de genospecia la care au fost 
expuși. Diversitatea genospeciilor de B. burgdorferi s.l. circulante în Europa poate constitui 
un motiv pentru sensibilitatea redusă observată. O altă explicație ar putea fi constituită de 
dispariția anticorpilor anti-C6 după un tratament eficient, un rezultat pozitiv fiind un 
indicator al infecţiei activă (Philipp şi colab., 2001; Philipp şi colab., 2005; Krupka şi colab., 
2009); acest aspect este util în monitorizarea succesului tratamentului, în schimb într-un 
studiu serologic nu ar permite identificarea animalelor expuse la agentul patogen, dar a căror 
sistem imun a împiedicat instalarea infecţiei. 
 În concluzie, un rezultat pozitiv al testului rapid SNAP 4Dx® este util în diagnosticul 
clinic, indicând cel mai probabil o infecţie activă cu B. burgdorferi s.l., dar rezultatul negativ 
trebuie interpretat cu precauție. Ca și test de screening, SNAP 4Dx® poate fi utilizat cu 
succes în condițiile unei seropevalențe scăzute.  
 În afară de câini, caii reprezintă specia domestică la care boala Lyme a fost studiată 
mai intens, chiar dacă procentul de animale care manifestă semne clinice după infecție este 
redus. Metoda clasică de confirmare serologică presupune testarea în două etape, după 
modelul descris la om, dar Johnson și colab. (2008) au validat folosirea testului rapid SNAP 
4Dx® pentru detectarea anticorpilor anti-B. burgdorferi s.l. la cai, raportând o sensibilitate de 
63% și o specificitate de 100%. Chiar dacă boala Lyme pare să aibă o contribuție destul de 
redusă la patologia ecvină, chiar și în zonele endemice, supravegherea serologică a 
efectivelor de cabaline poate fi utilă în scopul evaluării situației epidemiologice într-o 
anumită zonă, rolul de santinelă al acestei specii fiind subliniat de Maurizi și colab. (2010) și 
Hansen și colab. (2010).  
 Obiectivul capitolului II.III.I.  a fost stabilirea seroprevalenței anticorpilor anti-B. 
burgdorferi la populațiile de cai din 5 județe ale Transilvaniei. Supunerea probelor pozitive 
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testării rapide prin SNAP 4Dx® a avut ca obiectiv compararea frecvenței răspunsului imun la 
antigenele celulare complete ale B. burgdorferi s.l. cu cel la antigenul sintetic C6, având în 
vedere acesta din urmă este considerat ca un indicator al infecției active. 
 Un total de 277 de probe de ser sau plasmă, recoltate de la cai din 5 judeţe diferite, au 
fost testate pentru evidenţierea anticorpilor anti-B. burgdorferi s.l. Caii au provenit din medii 
diferite, fiind incluşi atât cai de sport, cât şi cai de muncă. În măsura în care a fost posibil (la 
246 cai), pentru fiecare animal s-au obţinut date referitoare la vârstă, sex, şi serviciu, pe baza 
cărora caii au fost împărţiţi în mai multe categorii. Astfel, în funcţie de sex, au rezultat 2 
grupe (masculi şi femele), în funcţie de vârstă, 3 categorii (animale tinere: 0-5 ani, adulte: 6-
15 ani, vârstnice: >16), iar în funcţie de serviciu, 2 grupe (sport, respectiv muncă). Testarea 
serologică a fost realizată cu ajutorul kitului IFA comercial MegaScreen® FluoBorrelia horse 
(MegaCor Diagnosik, Austria), probele pozitive fiind retestate cu SNAP 4Dx® (Idexx 
Laboratories, SUA), conform indicaţiilor producătorului. 
 În cadrul populaţiilor de cai luate în studiu a fost stabilită o seroprevalenţă totală de 
13,71% (38/277). Judeţul cu cel mai mare procent de cai reactivi a fost Maramureş, cu 30% 
(6/20), în timp ce valoarea minimă, 10,71% (3/28) a fost înregistrată în judeţul Satu Mare, 
fără ca aceste diferenţe să fie semnificative din punct de vedere statistic. La fel, nu s-a pus în 
evidenţă nici o legătură semnificativă între seropozitivitate şi sex, vârstă, respectiv serviciu. 
Din cele 38 de probe cu titru de anticorpi anti-B. burgdorferi detectabil la testarea prin IFA, 
un număr de 14 probe (36,84%) au reacționat pozitiv la testarea cu SNAP 4Dx®; nici în acest 
caz nu s-au evidențiat diferențe semnificative statistic între sexe, grupe de vârstă sau 
ocupaționale. 
 Metcalf și colab. (2008) au obținut rezultate pozitive cu testul rapid doar la 2 dintre 
cei 29 de cai pozitivi testați, aceștia având și titrele cele mai mari de anticorpi anti-B. 
burgdorferi s.l.  Identificarea corectă a animalelor cu titrul cel mai mare de anticorpi, adică 
exact a acelorași animale care au și cele mai mari șanse de a prezenta simptome ale bolii 
Lyme (Manion și colab., 1998), sugerează că în practica clinică folosirea testului ar putea fi 
utilă, mai ales în cazul unui rezultat pozitiv, interpretarea rezultatelor negative fiind însă 
echivocă. Alegerea uneia din cele două metode (IFA sau SNAP 4Dx®) pentru folosire în 
screeningul serologic trebuie să se bazeze pe o analiză clară a obiectivelor, stabilindu-se 
dacă se dorește identificarea indivizilor expuși sau a celor cu șanse mari de a prezenta o 
infecție activă. 
 Numeroase studii au arătat că diferitele genospecii ale complexului B. burgdorferi s.l. 
manifestă grade variate de preferință pentru anumite gazde vertebrate (Kurtenbach și colab., 
2002), sistemul complement fiind identificat ca factorul crucial care poate explica 
transmiterea selectivă şi asocierea dintre anumite rezervoare şi B. burgdorferi s.l. Nivelul 
activității complementului în ser este un factor intrinsec important în determinarea 
competenței de rezervor a diferitelor vertebrate pentru genospeciile B. burgdorferi s.l. 
(Isogai și colab., 1994; Kurtenbach și colab., 1998; Kuo și colab., 2000; Nelson și colab., 
2000; Lane și colab., 2006), fără ca simpla existență a unor tulpini rezistente să  confirme 
automat statutul de gazdă rezervor al unei specii, acest lucru putând fi realizat doar prin 
xenodiagnosticul cu căpușe. 
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 Studiul abordat în capitolul II.III.II.  a fost reprezentat de evaluarea capacității 
borrelicide a serului de cal, bazate pe acțiunea complementului, ca o primă etapă în 
investigarea potențialul de rezervor al acestei specii, precum și de evidențierea eventualelor 
diferențe de sensibilitate dependente de genospecie, tipul tulpinii sau numărul pasajului. 
 Protocolul utilizat a fost adaptat după cel descris de van Dam si colab. (1997), fiind 
folosite 6 tulpini de B. burgdorferi s.l., din genospecii diferite, și număr variabil de pasaje. 
Dintre acestea, 2 au fost reprezentate de tulpini de referință (ATCC B. burgdorferi s.s. și 
ATCC B. garinii, LGC Standards, UK), iar celelalte fiind reprezentate de tulpini sălbatice 
izolate de la căpușe din Moravia de Sud, Cehia (B. burgdorferi s.s. CB53, B. garinii CB61, 
B. afzelii CB43/VIII și B. afzelii CB43/XI). Serul a provenit de la  cai care au reacționat 
negativ la testarea prin IFA. Ca și martori, au fost utilizați M1, format din cultură la care s-a 
adăugat în proporție de 50% ser tratat termic timp de 30 minute la 56°C, pentru anularea 
activității complementului (martor tratat termic), și M2, reprezentat de câte 100 µl din 
fiecare cultură testată, fără adaos de ser (control). A fost apreciat numărul de spirochete 
mobile la 24 h. 
 Reprezentarea grafică a modificării numărului de spirochete mobile la 24 h pentru 
fiecare dintre cele 6 tulpini este redată în figura 4. O tulpină a fost considerată sensibilă la 
acțiunea borrelicidă a serului de cal dacă numărul de spirochete mobile din proba cu 50% ser 
a fost semnificativ mai redus comparativ cu cel din martorul tratat termic, respectiv control 
(testul ANOVA unimodal, testul post hoc Dunnett, p < 0,05). Aceste condiții au fost 
întrunite în cazul a 3 tulpini, celelalte 3 tulpini testate (ATCC B. burgdorferi s.s., ATCC B. 
garinii și B. afzelii CB43/VIII) fiind considerate rezistente. 
 În concluzie, se poate stabili că sensibilitatea tulpinilor de B. burgdorferi s.l. la 
acțiunea litică a serului de cal mediată de complement este variată în cadrul aceleiași 
genospecii, tulpinile de referință dovedindu-se a fi mai rezistente în cadrul acestui studiu. 
Numărul pasajelor poate influența negativ rezistența tulpinilor de B. burgdorferi s.l. la 
acțiunea litică a complementului, din acest motiv fiind indicată folosirea în experimente a 
tulpinilor cu un număr cât mai redus de pasaje. 
 Capitolele II.IV.I. și II.IV.II.  au avut în centru rolului mistrețului (Sus scrofa) în 
ciclurile epidemiologice silvatice ale borreliozei Lyme. Mistrețul reprezintă o specie de 
interes cinegetic cu răspândire largă în Europa, și alături de rumegătoarele sălbatice, 
constituie gazde importante pentru căpușe, în special pentru stadiile adulte. Studiile s-au axat 
atât pe evaluării mistrețului atât ca gazdă rezervor, cât și ca animal santinelă.   
 Obiectivul capitolului  II.IV.I.  a fost reprezentat de evaluarea valorii de santinelă a 
mistrețului, apreciată în urma detectării B. burgdorferi s.l. în organele provenite de la 
animale vânate. A fost urmărită prevalența B. burgdorferi s.l. în funcție de județul de 
proveniență și perioada de recoltare, în scopul identificării variațiilor spațio-temporale ale 
răspândirii. S-a urmărit corelarea dintre aceste rezultate și datele furnizate de către Centrul 
de Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) privind 
supravegherea bolii Lyme pentru anul 2011, referitoare la numărul de cazuri confirmate în 
fiecare județ.  
 



Teză de doctorat                                                                                                                        Rezumat 

XII 
 

 
Figura 4. Evoluția în dinamică a numărului de spirochetele mobile din probele expuse 

acțiunii diferitelor concentrații de ser de cal, respectiv martori. (a) B. burgdorferi s.s. CB53; 
(b) ATCC B. burgdorferi s.s.; (c) B. garinii CB61; (d) ATCC B. garinii; (e) B. afzelii 

CB43/XI; (f) B. afzelii CB43/VIII. 
 

  Între 2007 - 2008 și 2010 - 2012, au analizate folosind un protocol de PCR 
clasic, un număr de 870 de probe de organe din 16 județe, constând în fragmente de splină, 
ficat, rinichi, pulmon și limfonoduri. Materialul genetic aparținând B. burgdorferi s.l. a fost 
evidențiat la un număr de 24, prevalența globală a patogenului în populațiile de mistreți 
studiate fiind de 2,76%. Rezultatele detaliate sunt redate în tabelul 3.  
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Tabel 3. Distribuția mistreților infectați cu B. burgdorferi s.l. pe județe și perioade de 
recoltare 
 

2007-2008 2010-2012 
Județ  Prevalență(n=435)n(%) Județ  Prevalență(n=435)n(%) 
Alba  8/29 (27,59)* Alba  0/12 (0) 
Arad  0/19 (0) Arad  0/15 (0) 
Bihor  0/3 (0) Bihor  1/39 (2,56) 
Bistriţa Năsăud  0/8 (0) Bistriţa Năsăud  1/30 (3,33) 
Braşov  0/10 (0) Braşov  0/13 (0) 
Cluj  2/27 (7,41) Cluj  2/32 (6,25) 
Covasna  0/62 (0) Covasna  0/33 (0) 
Hunedoara  0/33 (0) Caraş Severin  0/23 (0) 
Harghita  1/51 (1,96) Hunedoara  0/11 (0) 
Maramureş  0/11 (0) Harghita  0/27 (0) 
Mureş  2/32 (6,25) Maramureş  0/11 (0) 
Sibiu  7/101 (6,93) Mureş  0/34 (0) 
Satu Mare  1/43 (2,33) Sibiu  0/72 (0) 
Timişoara  0/6 (0) Satu Mare  1/32 (3,13) 
  Sălaj  0/16 (0) 
  Timişoara  0/35 (0) 
  
 În ceea ce privește distribuția spațială a patogenului, prevalența înregistrată a fost 
statistic egală în toate județele, cu excepția probelor recoltate în perioada 2007 - 2008 din 
județul Alba, unde rata de infecție a fost de 27,59%, semnificativ mai mare față de alte 
județe (p = 0,03). Această diferență nu a mai fost însă observată pentru perioada 2010 - 
2012. Diferențe semnificative au fost observate între prevalențele înregistrate în cele două 
perioade de recoltare (p = 0,002). Nu s-a demonstrat existența unei corelații între cazurile de 
boală Lyme umane și probele pozitive de la mistreț, nici pentru datele din perioada 2010 - 
2012 (rS = - 0,22, p = 0,4), nici pentru cele globale (rS = 0,22, p = 0,39). 
 În concluzie, s-a demonstrat că B. burgdorferi s.l. poate realiza o infecție sistemică la 
mistreț, fapt demonstrat de posibilitatea evidențierii materialului genetic al spirochetelor în 
organele interne prin metode moleculare, dar prevalența infecției nu reflectă riscul potențial 
pentru om, exprimat prin numărul de cazuri confirmate, într-o anumită zonă, valoarea 
utilizării acestei specii ca animal santinelă fiind redusă. 
 Potențialul de rezervor al mistrețului nu a fost studiat până în prezent, nefiind stabilit 
dacă în ciclurile silvatice joacă rol de gazdă de amplificare sau dimpotrivă, cu rol 
zooprofilactic. Experimentul din capitolul II.IV.II.  a avut ca scop evaluarea capacității 
borrelicide bazate pe complement a serului de mistreț, asupra diferitelor tulpini de B. 
burgdorferi s.l., constituind un prim pas în direcția confirmării sau infirmării statutului de 
rezervor al speciei. 
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 Au fost folosite 3 tulpini de B. burgdorferi s.l. din 2 genospecii diferite, dintre 
acestea, 2 fiind de tulpini de referință (ATCC B. burgdorferi s.s. și ATCC B. garinii, LGC 
Standards, UK), iar ultima, o tulpină sălbatică (B. burgdorferi s.s. CB53). Nici o tulpină nu a 
fost pasată de mai mult de 10 ori. Serurile au provenit de la 3 animale de pe teritoriul 
fondului de vânătoare Band (jud. Mureș). Martorii au fost aceiași cu cei descriși la capitolul 
II.III.II., fiind apreciat numărul de spirochete mobile la 24 de ore (Fig. 5).  
 Serul de mistreț a avut acțiune borrelicidă în cazul tuturor celor 3 tulpini testate, ceea 
ce sugerează că rolul acestei specii în ciclurile silvatice de menținere și transmitere a 
borreliozei Lyme ar putea fi asemănător cu cel al rumegătoarelor sălbatice, dar pentru 
confirmarea acestei ipoteze este necesară testarea unui număr mai mare de tulpini din 
diferite genospecii ale B. burgdorferi s.l., precum și de xenodiagnostic. 
 

 
 

Figura 5. Evoluția în dinamică a numărului de spirochetele mobile din probele expuse 
acțiunii diferitelor concentrații de ser de mistreț, respectiv martori. (a) B. burgdorferi s.s. 

CB53; (b) ATCC B. burgdorferi s.s.; (c) ATCC B. garinii 
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