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REZUMAT 
 

Căpușele sunt paraziți hematofagi obligatorii ai vertebratelor terestre. Multe 

specii prezintă un interes major, importanța lor derivând din capacitatea de a acționa 

ca și vector pentru numeroase specii de patogeni ai animalelor și oamenilor (Walker și 

col., 2000).  

Căpușele fac parte din încrengătura Arthropoda, clasa Arachnida. Această clasă 

include paianjeni, scorpioni, precum și ordinul Acari, în care sunt încadrate specii de 

acarieni și căpușe. În cadrul ordinului Acari, subordinul Ixodida cuprinde trei familii de 

căpușe: Argasidae, Nuttalliellidae și Ixodidae (Walker și col., 2000).  

În cadrul familiei Ixodidae, genul Rhipicephalus este unul dintre cele mai bine 

reprezentate, având 74 de specii recunoscute. Genul Rhipicephalus este în principal de 

origine africană, cu doar zece specii cunoscute exclusive în afara spațiului afrotropical. 

Dintre toate aceste specii, R. sanguineus este cea mai larg răspândită (Walker și col., 

2000). Conceptul contemporan cu privire la grupul R. sanguineus a fost inițiat de către 

Feldman-Muhsam (1952), Hoogstraal (1956), Morel și Vassiliades (1963) și Filippova 

(1997), bazat pe ideile autorilor ruși, cum ar fi Pomerantzev. Poziția taxonomică a 

căpușelor din grupul R. sanguineus este încă în dezbatere. Statutul biosistematic al 

acestor specii este încă dificil de stabilit, în special pe baza morfologiei, datorită 

faptului că metodele fenotipice nu sunt suficiente pentru a diferenția clar toți membrii 

acestui grup (Oliviera și col., 2005). Câinele domestic reprezintă gazda tipică pentru R. 

sanguineus, atât în zone rurale, cât și în cele urbane (Szabó și col., 2001; Dantas-Torres 

și col., 2004; Dantas-Torres și col. 2009). Ocazional, poate ataca și o mare diversitate 

de animale domestic sau sălbatice, cum ar fi pisicile, rozătoarele, păsările sau oamenii. 

De asemenea, căpușele R. sanguineus pot fi vector sau rezervor pentru anumiți 

patogeni (ex. Rickettsia conorii, Ehrlichia canis, Babesia vogeli, Anaplasma platys, etc.) 

(Dantas-Torres, 2007). Rolul căpușelor R. sanguineus în transmiterea patogenilor la 

oameni este foarte bine documentat, în ciuda antropofiliei scăzute (Palmas și col., 

2001). Sunt vectori recunoscuți pentru Rickettsia rickettsii, agentul febrei peteșiale a 

Munților Stâncoși în SUA (Demma și col., 2005). În regiunile mediteraneene, R. 

sanguineus sunt vectori și rezervoare pentru Rickettsia conorii, agent al febrei peteșiale 

mediteraneene (Matsumoto și col., 2005). 

Rhipicephalus rossicus este o specie inclusă în grupul R. sanguineus. Prima 

descriere a fost efectuată după colectarea de pe arici și șobolani din Rusia. În 1928, 

Olenev a raportat această specie ca fiind similară cu R. sanguineus. În 1939, Zumpt a 

sugerat că ar fi o subspecie a R. sanguineus (R. sanguineus rossicus). În 1956, Shatas a 

descris stadiile imature (Mihalca și col., 2015). În perioada 1920-1930, diferiți autori  

ruși au împărțit grupul R. sanguineus în două ramuri: ‘ramura sanguineus’ și ‘ramura 

rossicus’ (Morel și Vassiliades, 1963; Saratsiotis, 1981). În prezent, R. rossicus este 
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considerată o specie validă (Kolonin, 2009; Guglielmone și col., 2010; Mihalca și col., 

2015). Totuși, în ultimii ani, datorită similarităților morfologice, este posibil ca R. 

rossicus să fi fost identificată eronat ca și R. sanguineus, în special în zonele de 

distribuție suprapusă (Kolomietz, 1936; Dumitrache și col., 2014; Mihalca și col., 

2015).  R. rossicus a fost raportată în regiunile de stepă din Eurasia (ex. Armenia, 

Bulgaria, România, Ukraina, Uzbekistan, Azerbaijan, China, Dagestan, Egipt, Georgia, 

Iran, Israel, Kazakhstan, Tajikistan, Moldova, Polonia, Rusia și Turcia) (Mihalca și col., 

2015). Importanța vectorială a R. rossicus ar putea fi mult mai mare decât se crede în 

present și ar trebui investigată corespunzător (Mihalca și col., 2015). 

Căpușele din genul Ixodes au o distribuție mondială si au rol de vector pentru o 

serie de zoonoze importante. Caracteristicile morfologice sunt adesea ambigue și pot fi 

utilizate doar pentru determinarea adulților. Metodele moleculare (secvențe ADN) și 

redescrierile morfologice confer informații importante pentru o înțelegere mai bună a 

rolului vectorial specific fiecărei specii (Caporale și col., 1995).   

În ceea ce privește genul Ixodes în Africa, există foarte puține informații. Sunt 

disponibile o serie de descrieri a unor stadii pentru majoritatea speciilor (Arthur, 

1965) completate de către Morel (1966) și Elbl și Anastos (1966), dar date privind 

distribuția, ecologia, preferințele de gazdă, implicațiile medicale și filogenetica lipsesc. 

La fel este și în cazul specie I. aulacodi, descrisă original de Arthur (1956). 

Până în present peste 700 de specii de ixodide au fost descrise la nivel mondial 

(Guglielmone și col. 2014), dintre care peste 60 se întâlnesc în Europa. 

Animalele sălbatice joacă un rol major în eco-epidemiologia bolilor transmise de 

căpușe, deoarece pot fi gazdă rezervor sau de amplificare pentru diferiți patogeni 

(Lorusso și col., 2011). Factori economici și ecologici, cum ar fi modificarea practicilor 

din agricultură sau schimbări de mediu, duc la o arie de distribuție mai largă a gazdelor 

sălbatice și a vectorilor, facilitând transferul patogenilor între animale sălbatice și 

domestice (Bengis și col., 2004). Dintre animalele sălbatice, carnivorele sunt dificil de 

monitorizat și capturat (Gese, 2001), motiv pentru care asocierile dintre căpușe și gaze 

sunt greu de identificat. În România, studii privitoare la relațiile dinte căpușe și gazdele 

sălbatice sunt puține și depășite. 

Identificarea morfologică a căpușelor nu este o chestiune trivială, în sparticular 

în cazul speciilor încadrate într-un complex, cum ar fi spre exemplu grupul R. 

sanguineus (Dantas-Torres și col. 2013). Chiar și în zone minuțios supravegheate, cum 

ar fi Europa, noi specii au fost descrise recent (ex. I. inopinatus sau I. ariadnae). În plus, 

cheile morfologice adesea se rezumă la speciile de interes medical, nefiind incluse 

toate stadiile. Utilizarea unor marker genetici adecvați va fi bazată pe utilizarea unor 

specimene de referință, a căror identificare de specie s-a efectuat correct pe baza 

morfologiei (Nava și col., 2009; Araya-Ancheta și col., 2015). Testele oarbe sunt adesea 

aplicate pentru identificarea nepărtinitoare a organismelor, pentru a compara gradul 

de similaritate între opiniile diverșilor specialiști cu privire la morfologia și clasificarea 

organismelor, și pentru a depăși identificările eronate. 
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Obiectivele principale ale tezei au fost: 

  Să evalueze structura comunităților de căpușe din Africa (regiunea 

lacului Turkana), pentru a oferi date despre ecologia și sezonalitatea 

căpușelor colectate din localități cu o varietate extremă de condiții 

ecologice  

 Să identifice specia dominantă de căpușă la câinii din România (Delta 

Dunării), pentru a evalua posibila emergență a patogenilor asociați  

 Să evalueze comunitățile de căpușe parazite pe câini și să confere noi 

date cu privire la dinamica sezonieră a unei specii de căpușă stepică 

neglijată, dar cu distribuție largă, Rhipicephalus rossicus, într-o localitate 

situată în Rezervația Biosferei Delta Dunării 

 Să identifice specii de căpușe colectate de pe carnivore sălbatice vânate 

sau ucise de mașini pentru a completa informațiile existente și pentru a 

stabili date de încredere cu privire la asocierile căpușă-gazdă 

 Să identifice diversitatea speciilor de căpușe prezente în țesuturile 

subcutanate a vulpilor (Vulpes vulpes) și să descrie leziunile pentru a 

înțelege mecanismul localizării subcutanate 

 Să descrie masculul și să redescrie femela speciei Ixodes aulacodi și să 

furnizeze secvența 16 S rDNA pentru această specie 

 Să testeze siguranța unui test orb de identificare morfologică a 

căpușelor prezente în Europa și Africa de nord, efectuat de diverse 

echipe de experți europeni și să compare abilitățile acestora; să 

estimeze rata de confidență a participanților cu cea a erorilor de 

identificare, un raport care să exprime cât de eficient experții pot 

înfrunta provocarea impusă de căpușe; să evalueze încrederea și gradul 

de utilizare a unei noi chei comprehensive care să cuprindă toate 

căpușele europene înainte de publicarea finală a acesteia sub formă de 

carte 

Cercetările incluse în această teză au fost coordonate de către Universitatea de 

Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină Veterinară, 

Disciplina de Parazitologie și Boli Parazitare, în colaborare cu alte universități 

europene și laboratoare de specializări diverse, între 2012 și 2016. 

Teza este structurată în două părți principale: cercetări bibliografice conținând 

un capitol și cercetări originale conținând șapte capitole. Lungimea tezei este de 149 

pagini, incluzând un total de 9 tabele, 17 figuri și 360 de referințe bibliografice.  

Prima parte (cercetări bibliografice), include Capitolul I.1, care descrie 

caracteristicile generale a căpușelor ixodide. 

A doua parte (cercetări originale) include obiectivele principale ale tezei, 

urmate de capitolele II.1-II.7 de cercetare. Concluziile generale și recomandările sunt 

incluse în Capitolul II.8, elementele de originalitate și inovație fiind subliniate în 

Capitolul II.9. 



Gianluca D’Amico 
 

IV 

În Capitolul II.1, am evaluat structura comunității de căpușe din Africa 

(regiunea lacului Turkana); în plus au fost evaluate ecologia și sezonalitatea căpușelor 

colectate din localități cu o varietate extremă de condiții ecologice: de la desert la 

păduri Afromontane. Cercetările s-au bazat pe monitorizare pe termen lung a 

căpușelor parazite pe câini domestici din proximitatea comunităților umane din jurul 

lacului Turkana, muntele Kulal și muntele Nyiru, în nordul Kenyei. Un total de 9977 

căpușe au fost colectate de pe 1464 câini de ambele sexe, indifferent de vârstă. 

Identificarea s-a efectuat utilizând chei morfologice și datele au fost analizate utilizând 

testele Repeated Measures ANOVA, post-hoc Scheffe și F, corelând variabile 

independente, cum ar fi sezonul sau regiunea. Rezultatele finale au fost transpuse în 

hărți cu ajutorul programului GIS (D’Amico și col., 2015). Cinci specii de căpușe au fost 

identificate: Rhipicephalus pulchellus, Rhipicephalus sanguineus sensu lato (s.l.), 

Rhipicephalus armatus, Amblyomma gemma și Hyalomma truncatum. Rezultatele 

sugerează diferențe semnificative statistic a comunităților de căpușe, în corelație cu 

distribuția altitudinală și sezonieră. Parazitismul cu R. armatus și R. pulchellus a fost 

mai intens în perioada septembrie-octombrie comparativ cu ianuarie, în timp ce 

prezența R. sanguineus s.l. nu au fost influențată de sezon. Rhipicephalus armatus a fost 

prezentă doar pe câini din zone semideșertice, în timp ce R. sanguineus s.l a fost specia 

dominantă pe malurile lacului Turkana. Deși R. pulchellus a fost prezentă în toate 

zonele luate în studiu, această specie a avut o abundență semnificativ mai crescută în 

regiunea afromontană a muntelui Kulal și pădurea montană xeromorfică a muntelui 

Nyiru, aceste regiuni fiind caracterizate de umiditate crescută și climat mai răcoros. O 

distribuție geo-climatică similară este tipică și pentru A. gemma, care a fost găsită pe 

câini exclusiv în regiunea afromontană a muntelui Kulal. Lucrarea prezentă reprezintă 

cel mai extensiv studiu efectuat pe structura comunităților de căpușe de pe câini din 

Africa de Est. Rezultatele au evidențiat o diversitate relativ limitată de specii de căpușe, 

cu diferențe sezoniere și distribuție altitudinală clare (D’Amico și col., 2015). 
Chapitolul II.2 prezintă date care subliniază dominanța speciei Rhipicephalus 

rossicus pe câini din România, cu importanță pentru posibila emergență a patogenilor 

asociați. Modificările distribuției speciilor de căpușe sunt printre cauzele majore ale 

creșterii prevalenței bolilor zoonotice la nivel mondial, bolile transmise de căpușe 

având un tipar emergent. Una dintre aceste specii de căpușe, R. rossicus, care este 

raportată ocazional pe oameni, pare să fie de mare interes datorită rolului vectorial 

demonstrat pentru diverși patogeni zoonotici, cum ar fi Francisella tularensis, Coxiella 

burnetii, sau virusurile de West Nile și Febra Hemoragică Crimean-Congo (Sándor și 

col., 2014). În prezentul capitol se raportează dominanța căpușelor din specia R. 

rossicus pe câini în zonele umede ale Europei de est (România). Căpușele au fost 

colectate de pe câini din 5 locații diferite, în număr de 1068, încadrate în 6 specii. R. 

rossicus a fost specia dominantă în 4 locații, reprezentând 87.1% din total (32.3–95.3% 

în locații diferite). Anterior acestui studiu, R. sanguineus era considerată singura specie 

importantă de căpușă a câinilor din regiunile sud-temperate ale Europei, și implicit în 

România.  
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Prezența dominantă a R. rossicus pe câini, competența vectorială și spectrul larg 

de gazde (inclusive oameni), fac din această specie un candidat important pentru 

analize viitoare și subliniază insuficiența cunoștințelor actuale despre vectori în 

această regiune a Europei (Sándor și col., 2014). 

Capitolul II.3 ilustrează dinamica sezonieră a atacului cu căpușe R. rossicus la 

câini din regiunea stepică, sud-estul României. Rezervația Biosferei Delta Dunării este 

din punct de vedere epidemiologic una dintre cele mai interesante regiuni din Europa, 

datorită biodiversității, condițiilor climatice și a varietății de habitate. În plus, nu există 

date cu privire la comunitățile de ectoparaziți ai câinilor din această regiune. În acest 

context, obiectivele studiului au fost stabilirea comunităților de căpușe parazite pe 

câini și obținerea de noi date privind dinamica sezonieră a R. rossicus, o specie neglijată 

de căpușă (Dumitrache și col., 2014). Studiul s-a desfășurat între 1 decembrie 2012 și 

30 noiembrie 2013, pe 8 câini din Iazurile, o localitate din partea de centru-vest a 

Rezervației Biosferei Delta Dunării. În total, au fost efectuate 384 de examinări, fiecare 

câine fiind verificat pentru prezența căpușelor de 4 ori pe lună, timp de un an. Cele 893 

de căpușe recuperate au fost încadrate în șase specii: R. rossicus (95.6%), Dermacentor 

reticulatus (3.2%), Ixodes ricinus (0.5%), Hyalomma marginatum (0.3%), R. sanguineus 

sensu lato (s.l.) (0.2%) și I. crenulatus (0.1%). Din cele 91 de examinări pozitive, R. 

rossicus a fost recuperate la 80 (87.9%). Infestații cu o singură specie de căpușă s-au 

înregistrat la 84 de examinări. La 7 din cele 91 de examinări pozitive au fost 

identificate coinfestații. Nu s-au găsit căpușe în septembrie, decembrie și ianuarie. 

Pentru R. rossicus s-au înregistrat o frecvență și o intensitate crescută în lunile mai, 

iunie și iulie. Activitatea maximă pentru D. reticulatus s-a înregistrat primăvara și 

toamna. Rezultatele subliniază faptul că în aria de distribuție a R. sanguineus s.l., cea 

mai comună căpușă a câinilor la nivel mondial, anumite populații de câini pot fi 

infestate predominant cu specii înrudite, cum ar fi în cazul de față, R. rossicus 

(Dumitrache și col., 2014). 

Chapitolul II.4 furnizează noi date cu privire la diversitatea căpușelor ixodide și 

asocieri căpușă-gazdă la animalele sălbatice din România. Scopurile acestui studiu au 

fost de a identifica specii de căpușe pe carnivorele sălbatice și de a evalua asocierile 

căpușă-gazdă. Studiul s-a efectuat în diferite localități din România, incluzând toate 

cele 5 ecoregiuni. Căpușe adulte și imature au fost colectate și identificate cu ajutorul 

cheilor morfologice. Frecvența și intensitatea medie a infestației au fost calculate, atât 

global, cât și diferențiat pe specii, stadii și gazde. Din 202 carnivore sălbatice, 68 au fost 

parazitate cu căpușe. Intensitatea medie a fost simlară între masculi (6.97, BCa 95% CI: 

5.15-9.88) și femelele (5.76, BCa 95% CI: 4.15-9.17). Cea mai ridicată prevalență a 

infestației a fost înregistrată în ecoregiunile panonice și stepice, cu valori de 66.7% și 

respectiv 52.7%. În regiunile continentale prevalența a fost 26.7%, în timp ce în 

ecoregiunea pontică a fost de 28%. Cea mai scăzută valoare, 16.7%, a fost înregistrată 

în regiunea alpină. Au fost colectate în total 430 de căpușe, 50 de animale fiind 

infestate cu mai mult de o specie. 14 noi asocieri căpușă-gazdă au fost înregistrate. 

Rezultatele sugerează că antropizarea mediului a dus la o diminuare a distanțării 
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dintre animale sălbatice și domestic, crescând expunerea animalelor și a oamenilor la 

agenți infecțioși, inclusive patogeni transmiși de căpușe. 

Capitolul II.5 descrie observații neobișnuite din cursul unei supravegheri 

extensive a paraziților la vulpile roșii (Vulpes vulpes) efectuată în Republica Cehă. 

Cadavrele au fost necropsiate, și ocazional au fost observați în țesuturile subcutanate 

mici noduli negri aparent conținând căpușe. Același fenomen s-a observat și la o vulpe 

din România. Examinarea histopatologică s-a efectuat prin colorație cu hematoxilină și 

eozină. Din cele 91 de vulpi examinate în Republica Cehă, 14 (15.4%) aveau căpușe 

subcutanate. În majoritatea cazurilor, au fost prezenți între 1 și 3 noduli/vulpe, cu un 

maxim de 31 noduli/vulpe. Toate căpușele colectate din țesuturile subcutanate ale 

vulpilor au fost adulte partial hrănite. În baza caracteristicilor morfologice, au fost 

identificate Ixodes ricinus, I. hexagonus, I. crenulatus și Dermacentor reticulatus. 

Examinarea histopatologică a relevant paniculită cronică granulomatoasă, cu fibroză 

periferică și prezența intralezională a căpușelor. Există foarte puține date cu privire la 

căpușe localizate în țesutul conjunctiv subcutanat la gazde. Toate căpușele erau moarte 

sau deja descompuse. Este evident că localizarea subcutanată nu reprezintă un avantaj 

evoluționar, din moment ce împiedică detașarea și încheierea ciclului biologic.  

Capitolul II.6 raportează descrierea masculului, redescrierea femelei și a 

secvențelor 16S rDNA a specie Ixodes aulacodi Arthur, 1956 (Ixodidae). Această specie 

este foarte puțin cunoscută, raportată în principal în țările umede din Africa de vest și 

central, asociată cel mai des cu o specie de șobolan, Thryonomys swinderianus 

(Temmink). S-a redescris femela, masculul a fost descris în premieră și s-a identificat 

secvența 16S rDNA. S-au efectuat ilustrații complete ale adulților bazate pe specimene 

colectate de pe șobolani din Coasta de Fildeș. I. aulacodi este inclusă în grupul speciilor 

din subgenul Afroixodes, care au silon anal în formă de potcoavă și sunt lipsite de 

auricule și coarne. Femela este ușor de separat în comparație cu alte specii datorită 

unei combinații unice de caractere: toate coxele prezintă spini interni, coxa II prezintă 

doi spini externi, sincoxele sunt absente, iar trohanterele I-III au câte un spin. Masculul 

prezintă un hipostom dințat și este lipsit de sincoxe, auricule și coarne (Chiţimia-Dobler 

și col., 2016).  

Dată fiind importanța identificării căpușelor pentru sănătatea publică, ultimul 

capitol (II.7) prezintă rezultatele unui test orb de identificare a căpușelor ixodide de 

către experți europeni. Au fost incluse cele mai prevalente specii din Europa și Africa 

de nord. În total 15 laboratoare au participat voluntar. Fiecare participant a primit 

între 22 și 25 specimene adulte din speciile Dermacentor marginatus, D. reticulatus, 

Haemaphysalis punctata, Ixodes ricinus, I. hexagonus, Hyalomma lusitanicum, H. 

marginatum, Rhipicephalus annulatus, R. bursa, R. sanguineus s.l., și/sau R. rossicus, care 

au fost selectate la întâmplare și distribuite participanților împreună cu un chestionar. 

Doar specimene nehrănite au fost incluse. Datorită naturii aleatorii a testului, un 

participant ar fi putut primi mai multe specimene din aceeași specie. Căpușele au fost 

identificate de trei dintre co-autori și identificarea a fost confirmată de un al patrulea, 

care a folosit metode moleculare.  
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Specii din diferite genuri au avut rate diferite de identificare eronată (RIE): 7% 

(Dermacentor), 19% (Haemaphysalis), 36% (Hyalomma) 14% (Ixodes) și 54% 

(Rhipicephalus). În cadrul genului, RIE a fost de asemenea variabilă, de la 5.4% pentru 

I. ricinus sau 7.4% pentru D. marginatus sau D. reticulatus, la 100% pentru R. rossicus. 

Identificarea eronată totală a fost de 29%. Nu au fost identificate diferențe 

semnificative a RIE în funcție de sexul căpușei. Participanților li s-a cerut să efectueze o 

a doua rundă de identificări pe același set de căpușe, folosind doar cheile anume 

pregătite (fără ilustrații) și oferite participanților, cu detalii despre 2 specii ale genului 

Dermacentor, 8 ale genului Haemaphysalis, 10 ale genului Hyalomma, 23 ale genului 

Ixodes și 6 ale genului Rhipicephalus. RIE după a doua rundă a fost 28%: 0% 

(Dermacentor), 33% (Haemaphysalis), 30% (Hyalomma) 18% (Ixodes), și 50% 

(Rhipicephalus). Speciile non-endemice în țările laboratoarelor participante au avut 

întotdeauna cele mai înalte RIE, de exemplu speciile mediteraneene au avut cea mai 

înaltă RIE în laboratoarele din Europa central și de nord. Participanții și-au exprimat 

îndoiala cu privire la o identificare corectă pentru aproape 50% din căpușele din 

genurile Hyalomma și Rhipicephalus. Participanții au exprimat o încredere totală la 

identificarea 100% eronată a Ixodes spp. Rezultatele arată o lipsă de cunoștințe 

adecvate în identificarea celor mai importante specii din Palearcticul de vest și 

subliniază necesitatea unor biblioteci de referință pentru specialiști implicați în 

identificarea căpușelor. Rezultatele au arătat de asemenea că o combinație a mai 

multor gene poate identifica correct o specie de căpușă dată. 

 

Concluziile generale au fost: 

 

 Analiza structurii comunității de căpușe de pe câini din Africa de est a relevat o 

diversitate relative limitată de specii, cu o distribuție sezonală și altitudinală clară. 

Specia dominantă din regiunea afromontană a fost R. pulchellus, în timp ce în 

zonele deșertice, speciile dominante au fost R. sanguineus s.l.. 

 Analiza structurii comunității de căpușe de pe câini din regiunea stepică 

Eurasiatică a Deltei Dunării a demonstrate predominanța speciei R. rossicus, o 

specie înrudită cu R. sanguineus s.l.. Deoarece rolul vectorial al R. rossicus pentru 

patogeni canini importanți nu a fost evaluat încă, rezultatele subliniază importanța 

unei identificări corecte pentru a putea învinge posibile boli emergente. 

 Prezența dominantă a R. rossicus pe câini în Delta Dunării, rolul vectorial al 

acesteia și spectrul larg de gazde (inclusive oameni), fac această specie un candidat 

important pentru analize viitoare și subliniază insuficiența cunoștințelor cu privire 

la vectori în această regiune 

 Studiul privind căpușele parazite pe carnivorele sălbatice din România sugerează 

că omogenizarea biotică duce la modificări în ecologia și distribuția patogenilor si 

o creștere a expunerii animalelor și oamenilor la agenți infecțioși transmiși de 

căpușe. Aceste rezultate subliniază necesitatea supravegherii bolilor transmisibile 
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prin intermediul carnivorelor sălbatice, în special în zonele unde sunt limitate sau 

absente. 

 Existența căpușelor subcutanate la vulpile roșii (Vulpes vulpes) poate fi rezultatul 

contribuției a diverși factori (fixare adâncă, timp prelungit de hrănire, reactivitate 

crescută a pielii vulpii). Este greu de presupus că această localizare ar reprezenta 

un avantaj evolutiv, datorită imposibilității detașării și a încheierii ciclului biologic. 

 Descrierea masculului, redescrierea femelei și izolarea secvennței 16S rDNA a 

specie Ixodes aulacodi completează informațiile existente cu privire la această 

specie reprezentativă a subgenului Afroixodes. Dată fiind lipsa de date moleculare 

despre această ramură a genului Ixodes, această secvență ar trebui privită ca prima 

abordare a caracterizării moleculare a speciilor africane de Ixodes. 

 Deși gradul de conștientizare a bolilor transmise de căpușe crește la nivel mondial, 

există o lipsă de cunoștințe adecvate cu privire la identitatea speciilor celor mai 

importante. Deși unele specii nu sunt de interes pentru patogeni circulanți, trebuie 

luate în considerare ca generatoare de confuzie când sunt comparate cu speciile 

focale. Rezultatele testului orb efectuat de către experți indică necesitatea unei 

instruiri adecvate în identificarea căpușelor, un pas necesar pentru studii 

epidemiologice sau pentru a evalua riscul impus de speciile invazive. 
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