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REZUMAT	

Bolile	vectoriale	la	câini	cauzează	simptome	clinice	grave	și	unele	dintre	ele	au	
potențial	zoonotic,	cu	efect	asupra	sănătății	publice.	Bolile	vectoriale	reprezintă	un	risc	
pentru	sănătatea	publică,	în	special	în	zonele	tropicale	și	subtropicale.	Cu	toate	acestea,	
astăzi	 sunt	 o	 amenințare	 emergentă	 și	 în	 țările	 cu	 climă	 temperată.	 Din	 cauza	
schimbărilor	 climatice	 globale	 este	 de	 așteptat	 ca	 rezultat	 o	 prevalență	 crescută	 a	
bolilor	infecțioase	transmise	prin	vectori	și	izbucnirea	epidemiilor	în	noi	focare	de	boli.	
Agenții	 patogeni	 emergenți	 și	 incidența	 crescută	 a	 bolilor	 endemice	 au	 atras	 atenția	
publicului	în	Europa	(Maggi	et	al.,	2014).	Pentru	a‐și	optimiza	șansele	de	a	diagnostica	
infecția	 sau	 expunerea	 la	 boli	 vectoriale	 la	 câini,	medicii	 veterinari	 ar	 trebui	 să	 ia	 în	
considerare	 întotdeauna	 folosirea	 unor	 metode	 cum	 ar	 fi	 analizele	 serologice	 și	
metodele	moleculare	(Savic	et	al.,	2014).	

Piroplasmele	de	la	animale	domestice	includ	două	genuri	principale,	Babesia	și	
Theileria.	 În	 ultimii	 10	 an,	 acestea	 au	 fost	 subiecte	 de	 cercetare	 intensă	 și	 ale	 unor	
reorganizări	 taxonomice	 moleculare.	 Descoperirea	 unor	 piroplasme	 noi	 la	 câine	 au	
condus	la	intensificarea	cercetărilor,	care	s‐au	axat	în	principal	pe	stabilirea	statutului	
lor	taxonomic.	Protozoanele	din	genurile	Babesia,	Cytauxzoon,	Theileria	și	Hepatozoon	
sunt	agenți	patogeni	parazitari	care	sunt	detectați	din	ce	în	ce	mai	mult	în	populațiile	
de	 animale	de	 companie.	Acești	 paraziți	 transmiși	de	 catre	 căpușe	 sunt	diagnosticați	
din	ce	în	ce	mai	frecvent	ca	responsabili	pentru	infecții	la	câine	și	la	pisici	(Irwin	et	al.,	
2009).	

În	 infecțiile	 naturale,	 la	 câini	 s‐au	 raportat	 șase	 specii	 distincte	 genetic,	
piroplasme	 de	 dimensiuni	 mari	 (Babesia	 canis,	 Babesia	 rossi	 și	 Babesia	 vogeli	 )	 și	
piroplasme	de	dimensiuni	mici	(Babesia	gibsoni,	Babesia	conradae	și	Babesia	microti).	
Babesia	 canis,	 o	 specie	 de	 dimensiuni	mari	 din	 genus	Babesia,	 este	 un	 protozoar	 cu	
localizare	 sanguină,	 intracelulară,	 la	 câini	 și	 canide	 sălbatice,	 care	 determină	 grade	
diferite	 de	 anemie	 hemolitică,	 hemoglobinurie,	 hipertermie,	 dar	 și	 alte	 complicații	
(Solano‐Gallego	și	Baneth,	2011).	

Babesioza	 canină	 este	 o	 boală	 determinată	 de	 un	 protozoar	 cu	 localizare	
sanguină	fiind	importantă	din	pucnt	de	vedere	clinic.	Ea	este	transmisă	de	către	căpușe	
având	 o	 distribuție	 la	 nivel	 mondial.	 Principalul	 vector	 în	 regiunile	 temperate	 ale	
Europei	 este	 căpușa	 Dermacentor	 reticulatus.	 Răspândirea	 geografică	 a	 babesiozei	
canine	 a	 fost	 asociată	 cu	 deplasarea	 câinilor	 din	 și	 înspre	 zonele	 endemice.	 Factori	
importanţi	 pentru	 răspândirea	 speciilor	 de	 căpușe,	 pot	 fi	 schimbările	 climatice	 și	 de	
mediu	(Cassini	et	al.,	2009;	Solano‐Gallego	și	Baneth,	2011).	

În	unele	 cazuri,	 sunt	necesare	 studii	 suplimentare	pentru	 a	 clarifica	problema	
căpușelor	ca	şi	vectori,	pentru	a	identifica	gazdele‐rezervor	și	pentru	a	înțelege	modul	
de	transmitere	și	distribuția	geospațială	a	acestor	paraziții.	Condițiile	de	mediu,	cum	ar	
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fi	 temperatura	 și	 umiditatea,	 sunt	 favorabile	 dezvoltării	 unui	 număr	 mai	 mare	 de	
căpușe.	

Distribuția	geografică	a	 lui	D.	reticulatus	 în	Europa	este	din	Portugalia	până	 în	
Ucraina	 și	 continuă	 spre	 est	 de	 Kazahstan.	 Limitele	 de	 distribuție	 nordice	 și	 sudice	
pentru	D.	 reticulatus	 în	Europa	au	 fost	definite	de	 centura	de	 latitudine	de	41‐57°	N	
(Rubel	et	al.,	2015).	Se	pare	că	recent,	aria	de	distribuție	a	lui	D.	reticulatus	se	extinde	
la	latitudini	și	altitudini	mai	mari	decât	cele	anterioare.	

Primul	 caz	 de	 babesioză	 canină	 în	 România	 a	 fost	 semnalat	 în	 partea	 estică	 a	
țării	(Dulceanu	în	1984	citat	de	Șuteu	și	Cozma,	1998).	

În	 România,	 informațiile	 privind	 apariția	 babesiozei	 canine	 sunt	 limitate	 în	
principal	la	câteva	studii	preliminare	bazate	pe	evidențierea	parazitului	în	frotiurile	de	
sânge	(Tudor	et	al.,	2008;	Ilie	et	al.,	2010)	sau	pe	examinarea	serologică	a	unui	număr	
limitat	de	animale	 (Imre	și	 colab.,	2011).	 În	plus,	 identificarea	moleculară	a	speciilor	
Babesia	canis,	Babesia	vogeli	și	Babesia	gibsoni	 a	 fost	semnalată	 la	câini	 (Ioniță	et	al.,	
2012;	Imre	et	al.,	2013).	

Sunt	 necesare	 studii	 suplimentare	 pentru	 elucidarea	 diversității	 speciilor	 de	
căpușe	 la	 câinii	 din	 diferite	 zone	 ale	 României.	 În	mod	 similar,	 sunt	 necesare	 studii	
moleculare	pentru	clarificarea	rolului	lor	potențial	ca	vectori	pentru	babesioza	canină	
în	România.	

În	acest	context,	 luând	în	considerare	lipsa	generală	de	date	epidemiologice	cu	
privire	 la	 canidele	 sălbatice	 și	 domestice,	 asociate	 cu	 apicomplexe	 cu	 localizare	
sanguină	din	România,	scopurile	prezentei	lucrări	au	fost:	

 să	 evalueze	 relația	 dintre	 prezența	 lui	 B.	 canis	 la	 câinii	 domestici	 și	 la
căpușele	Dermacentor,	 precum	 și	 să	definească	 granița	de	distribuție	 de‐a
lungul	al	două	transecte	din	nord‐vestul	României

 să	înțeleagă	posibilii	factori	care	infuenţează	distribuția	la	"Theileria	annae"
la	vulpile	roșii,	Vulpes	vulpes	dintr‐o	regiune	bine	definită	în	zona	Carpați,	în
România

 să	detecteze	și	să	caracterizeze	diversitatea	patogenilor	 transmiși	de	către
căpușe	la	câinii	din	Coasta	de	Fildeș	folosind	tehnici	moleculare

 să	detecteze	și	să	caracterizeze	diversitatea	patogenilor	 transmiși	de	către
căpușe	la	câinii	din	Kenya	folosind	tehnici	moleculare

 să	detecteze	și	să	caracterizeze	diversitatea	patogenilor	 transmiși	de	către
căpușe	la	câinii	din	Mauritius	folosind	tehnici	moleculare

 să	evalueze	prezența	lui	Hepatozoon	canis	la	câinii	domestici	în	zone	în	care
acest	lucru	nu	a	fost	investigat	anterior

Prima	 parte	 (I)	 este	 structurată	 pe	 cinci	 capitole	 și	 rezumă	 informații	 din	
literatura	 de	 specialitate	 cu	 privire	 la	 ecoepidemiologia	 și	 implicațiile	 clinice	 ale	
apicomplexelor	 cu	 localizare	 sanguină	 în	 Europa,	 România	 și	 Africa.	 Ultimul	 capitol	



Apicomplexe	cu	localizare	sanguină	la	canide	sălbatice	și	domestice	în	Europa	și	Africa		

	

III	
	

referindu‐se	 la	 diagnosticul	 în	 babesioză	 canină.	 Capitolul	 I.1	 conține	 date	 din	
literatură	referitoare	la	clasificarea	taxonomică	actuală	a	piroplasmelor.	Capitolul	I.2	se	
referă	 la	 distribuția	 actuală	 cunoscută	 a	 agenților	 patogeni	 Babesia	 în	 Europa	 și	
România,	 care	 infectează	 câinii	 și	 distribuția	 cunoscută	 în	 prezent	 în	 Africa	 a	
apicomplexelor	 sanguine	 la	 carnivorele	 sălbatice	 și	 domestice.	 Capitolul	 I.3	 descrie	
speciile	 de	 piroplasme,	 și	 prezintă	 informații	 din	 literatura	 de	 specialitate	 privind	
ecoepidemiologia	 și	 implicațiile	 clinice	 pentru	 fiecare	 specie.	 Capitolul	 I.4	 conține	
genul	 Hepatozoon,	 informații	 din	 literatură	 privind	 ecoepidemiologia	 și	 implicațiile	
clinice,	iar	Capitolul	I.5	cuprinde	metodele	de	diagnosticare	pentru	babesioza	canină.	

A	 doua	 parte	 (II)	 a	 tezei	 cuprinde	 obiectivele	 studiului,	 două	 studii	 originale	
axate	 pe	 distribuția	 piroplasmelor	 la	 carnivorele	 sălbatice	 și	 domestice	 în	 România	
(II.I.1‐II.I.2)	și	 încă	trei	studii	privind	diversitatea	și	epidemiologia	hemoprotozelor	la	
câinii	 domestici	 din	 Africa	 Subsahariană	 (II.II.1‐II.II.3);	 în	 continuare,	 au	 fost	 incluse	
concluziile	și	recomandările	și	elementele	de	originalitate	ale	studiului.	Teza	se	încheie	
cu	bibliografia	citată	(265	titluri).	

În	 prezent	 informațile	 sunt	 limitate	 privind	 prevalența	 agenților	 patogeni	
transmiși	prin	intermediul	vectorilor	la	câini	și	la	căpușe	din	nord‐vestul	României.	Cu	
toate	 acestea,	 există	 cazuri	 emergente	 în	 localitățile	 din	 această	 regiune.	 Datorită	
schimbărilor	 climatice	 se	 anticipează	 că	 acestea	 vor	 duce	 la	 o	 creștere	 a	 prevalenței	
bolilor	 infecțioase	 transmise	 prin	 vectori	 și	 izbucnirea	 noilor	 epidemii;	 obiectivele	
Capitolului	 II.I.1	 (Un	 studiu	 de	 transecte	 care	 definește	 granița	 babesiozei	 canine	 în	
nord‐vestul	 României)	 a	 fost	 de	 a	 utiliza	 tehnici	 moleculare	 pentru	 detectarea	 și	
caracterizarea	agenților	patogeni	 transmiși	prin	vectori	 la	câini	și	căpușe.	Probele	de	
sânge	și	căpușele	au	fost	colectate	din	11	locații	din	nord‐vestul	României	între	2015	și	
2016.	Probele	au	fost	testate	prin	metoda	PCR	care	vizează	gena	18S	rRNA,	urmate	de	
secvențializare.	ADN‐ul	speciilor	Babesia	canis	(12,12%)	și	Hepatozoon	canis	(10,10%)	
a	fost	detectat	din	probele	de	sânge.	Co‐infecțiile	cu	acești	doi	agenți	patogeni	au	fost	
prezente	 la	 7,07%	 din	 câinii	 examinați.	 ADN‐ul	 speciei	B.	 canis	 a	 fost	 detectat	 la	 19	
căpușe	 (Dermacentor	 reticulatus).	 Rezultatele	 noastre	 ajută	 la	 înțelegerea	metodelor	
de	transmitere	și	a	distribuției	geospațiale	a	paraziților.	

Vulpea	 roșie,	 Vulpes	 vulpes,	 este	 printre	 carnivorele	 cele	 mai	 răspândite	 din	
lume,	invadând	și	zone	urbane,	acestea	sunt	deseori	parazitizate	de	diverse	căpușe	și	
expuse	 direct	 la	 mai	 numeroși	 agenți	 patogeni	 transmiși	 de	 vectori,	 printre	 care	 și	
Theileria	 annae,	 frecvent	 prezent.	 Având	 în	 vedere	 că	 există	 puține	 date	 despre	
posibilii	vectorii	ai	acestui	agent	patogen	și	prezența	 infecției	 în	diferite	 locații	de	pe	
tot	 globul,	 scopul	 Capitolului	 II.I.2	 (Factori	 care	 infuenţează	 distribuția	 la	 "Theileria	
annae"	la	vulpile	roșii,	Vulpes	vulpes	în	România)	a	fost	de	a	înțelege	posibilii	factori	de	
distribuție	a	speciei	"T.	annae	"	la	vulpea	roșie	dintr‐o	regiune	bine	definită	din	Carpați,	
România.	Între	iulie	2016	și	aprilie	2017,	un	total	de	347	de	probe	de	sânge	provenite	
de	 la	vulpi	 roșii	din	13	 județe	au	 fost	 testate	utilizând	o	metodă	 specială	de	biologie	
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moleculară	PCR,	concepută	pentru	"T.	annae“.	Pentru	a	evalua	distribuția	potențială	a	
"T.	annae	"	bazate	pe	modelarea	nișelor,	am	folosit	date	despre	prezență	prin	software‐
ul	MaxEnt,	 incluzând	 15	 variabile	 ecologice.	 Dintre	 toate	 vulpile	 examinate,	 20,17%	
(66	locații	unice	în	8	județe)	au	fost	pozitive	pentru	ADN	–ul	speciei	"T.	annae	".	Nu	a	
existat	 o	 diferență	 semnificativă	 între	 prevalența	 la	 masculi	 și	 femele	 și	 nici	 între	
tineret	și	adulți.	Secvențele	au	fost	identice	între	ele	și	au	prezentat	o	similitudine	de	
100%	față	de	alte	secvențe	stocate	 în	GenBank.	Cea	mai	mare	contribuție	 la	modelul	
spațial	 a	 fost	 reprezentată	 de	 acoperirea	 cu	 terenuri	 agricole.	 Rezultatele	 noastre	
demonstrează	prezența	agentului	patogen"T.	annae	"la	vulpi	din	România	și	este	prima	
analiză	 spațială	 pentru	 "T.	 annae",	 evidențiind	 importanța	 acelorași	 factori	 de	
distribuție	ca	cei	precedenți	pentru	I.	hexagonus.	

Babesioza	 canină	este	o	boală	din	grupul	protozoarelor	 cu	 localizare	 sanguină	
care	este	clinic	semnificativă.	Ea	este	transmisă	de	căpușe	la	câini	și	canide	sălbatice,	
cu	 o	 distribuție	 la	 nivel	 mondial.	 Infecția	 este	 transmisă	 de	 căpușele	 aparținând	
genurilor	Dermacentor,	Haemaphysalis	și	Rhipicephalus.	Pe	baza	imunității	încrucișate,	
a	 testării	 serologice,	 a	 specificității	 vectoriale	 și	 a	 filogeniei	 moleculare,	 Babesia	 la	
canide,	a	fost	clasificată	în	trei	specii	de	dimensiuni	mari,	și	anume	B.	canis,	B.	rossi	și	B.	
vogeli,	 dintre	 care	 primele	 două	 sunt	 speciile	 principale	 care	 cauzează	 babesioza	
canină	în	Africa.	B.	rossi	este	responsabilă	pentru	o	boală	severă	care	poate	pune	viața	
animalului	în	pericol	și	este	cea	mai	răspândită	specie	care	infectează	câinii	din	Africa.	
Prin	urmare,	 scopul	Capitolului	 II.II.1	 (Diversitatea	 și	 epidemiologia	piroplasmozelor	
canine	în	Coasta	de	Fildeș)	a	fost	de	a	evalua	prezenta	babesiozelor	canine	în	Coasta	de	
Fildeș.	Cercetarea	noastră	a	fost	realizată	în	8	localități	din	Coasta	de	Fildeș.	Un	număr	
total	 de	 128	 de	 câini	 domestici	 au	 fost	 incluși	 în	 studiu.	 Probele	 de	 sânge	 au	 fost	
colectate	 în	aprilie	2013	și	depozitate	 în	etanol	până	 la	prelucrarea	ulterioară.	A	 fost	
realizată	extracția	genomică	a	ADN‐ului	și	toate	probele	au	fost	examinate	prin	reacția	
în	 lanț	 a	 polimerazei	 (PCR).	 Au	 fost	 utilizați	 primeri	 specifici	 pentru	 Babesia	 spp.,	
conform	literaturii.	Treizeci	și	trei	de	câini	au	fost	pozitivi	pentru	piroplasme	(25,78%,	
95%	IC	:	18,46%	‐34,26%).	Prevalența	locală	a	variat	între	4,35%	și	33,33%.	Cea	mai	
ridicată	 prevalență	 a	 fost	 înregistrată	 în	 localitatea	 Taabo.	 Nu	 s‐a	 observat	 nici	 o	
diferență	 semnificativă	 de	 prevalență	 între	 sexe.	 Produşii	 PCR	 au	 fost	 trimişi	 la	
secvențializare	și	interesant,	toate	probele	au	prezentat	o	similitudine	de	99‐100%	cu	
tulpinile	B.canis.	Acest	 fapt	a	 fost	destul	de	 surprinzător,	deoarece	 cea	mai	 frecventă	
specie	 care	 infectează	 câinii	 africani	 este	B.rossi.	 Rezultatele	 noastre	 prezintă	 prima	
abordare	 a	 babesiozei	 canine	 în	 Africa	 de	 Vest,	 demonstrând	 importanța	 acesteia	 în	
regiune	și	oferind	noi	perspective	asupra	distribuției	specie	Babesia	spp.	

Multe	boli	la	caînii	din	întreaga	lume	sunt	produse	de	agenții	patogeni	transmişi	
de	către	căpușe.	Babesioza	canină	este	una	dintre	cele	mai	frecvente	boli	 în	Africa	de	
Sud.	 Agenții	 patogeni	 care	 cauzează	 babesioza	 canină	 în	 Africa	 de	 Sud,	 au	 fost	
semnalaţi	 ca	 find	 specile	 Babesia	 rossi	 și	 Babesia	 vogeli.	 Babesioza	 canină	 și	
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hepatozoonoza	sunt	boli	transmise	de	căpușe,	fiind	enzootice	în	Kenya,	dar	prevalența	
acestora	 este	 în	 prezent	 necunoscută.	 Obiectivele	 Capitolului	 II.II.2	 (Diversitatea	 și	
epidemiologia	piroplasmozelor	canine	în	Kenya)	au	fost	de	a	utiliza	tehnici	moleculare,	
cum	 ar	 fi	 PCR,	 pentru	 a	 examina	 prezența	 bolilor	 vectoriale	 la	 un	 grup	 de	 câini	 din	
Kenya.	Un	număr	total	de	86	de	câini	domestici	au	fost	incluși	în	eșantion.	Probele	de	
sânge	 au	 fost	 colectate	 în	 ianuarie	 2014	 și	 depozitate	 în	 etanol	 până	 la	 prelucrarea	
ulterioară.	 A	 fost	 realizată	 extracția	 genomică	 a	 ADN‐ului	 și	 toate	 probele	 au	 fost	
examinate	 prin	 reacția	 în	 lanț	 a	 polimerazei	 (PCR).	 Extracția	 genomică	 a	ADN‐ului	 a	
fost	 realizată	 și	 toate	 probele	 au	 fost	 examinate	 prin	 reacția	 în	 lanț	 a	 polimerazei	
(PCR).	 Au	 fost	 utilizați	 primeri	 specifici	 pentru	 Babesia	 spp.,	 conform	 literaturii.	 O	
prevalență	 generală	 a	 apicomplexelor	 sanguine	 de	 25,58%	 a	 fost	 detectată	 la	 câini	
(22/86,	 95%	 IC	 =	 16,7‐36,13).	Babesia	 spp.	 a	 fost	 identificată	 în	 fiecare	 locație	 cu	 o	
prevalență	medie	de	12,79%	(11/86;	95%	CI:	6,56‐21,73),	în	timp	ce	Hepatozoon	canis	
a	 fost	 prezent	 în	 trei	 din	 patru	 locații,	 cu	 o	 prevalență	 medie	 de	 12,79%	 (11/86;	 ‐
21.73).	 Din	 cele	 11	 probe	 pozitive	 pentru	 Babesia	 spp.,	 opt	 au	 rezultat	 după	
secvențializare	 ca	 fiind	 B.	 vogeli.	 Prevalența	 medie	 a	 infecției	 cu	 B.	 vogeli	 a	 fost	 de	
9,30%	 (8/86,	 CI	 95%	 =	 4,10‐17,51).	 Rezultatele	 noastre	 prezintă	 semnalarea	
piroplasmelor	 în	 Africa	 de	 Est	 (Kenya),	 oferind	 astfel	 noi	 perspective	 asupra	
distribuției	 acestor	 boli	 vectoriale.	 Studiul	 nostru	 raportează	 pentru	 prima	 dată	
prezența	al	Hepatozoon	canis	și	Babesia	vogeli	pe	arhipelagul	Lamu.	

Capitolul	 II.II.3	 (Confirmarea	 moleculară	 al	 Hepatozoon	 canis	 în	 Mauritius)	
prezintă	 pentru	 prima	 dată	 semnalarea	 și	 caracterizarea	 speciei	 de	 Hepatozoon	 pe	
insula	Mauritius	din	Oceanul	Indian.	Secvențele	parțiale	ale	genei	rRNA	18S	a	izolatelor	
Hepatozoon	au	fost	analizate	de	la	trei	câini	infectați	natural.	Secvențele	de	H.	canis	au	
fost	similare	cu	secvențele	parțiale	al	genei	18S	rRNA	(JX112783,	AB365071	99%)	din	
probele	 de	 sânge	 de	 la	 câini	 din	 Vestul	 Indiei	 și	 Nigeria.	 Secvențele	 noastre	 au	 fost	
depozitate	în	baza	de	date	GenBank	(Numere	de	acces:	MF588667	‐	MF588669).	
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