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REZUMAT 

 

 

 Căpuşele sunt artropode parazite, cu mod de hrănire obligatoriu hematofag, cu o 

importanţă deosebită la nivel global din punct de vedere medical şi medical veterinar. 

Sunt cunoscute şi denumite 907 specii de căpuşe, răspândite pe toate continentele lumii, 

din zona sub-arctică până la Ecuator. Din toate speciile de căpuşe, 10% au capacitatea de 

a transmite boli sau pot produce afecţiuni cauzate de modul de nutriţie (Jongejan şi 

Uilenberg, 2004). Se hrănesc cu sângele mamiferelor (inclusiv omul), păsărilor şi 

reptilelor. Sunt capabile să transmită o mare varietate de virusuri, bacterii şi protozoare, 

ocupând locul întâi din acest punct de vedere, dintre toate artropodele hematofage 

(Dennis şi Piesman, 2005). Din punct de vedere al importanţei medicale, se află pe locul 

doi fiind precedate doar de ţânţari (Sonenshine, 1991). Tot lor le sunt atribuite şi alte 

probleme medicale cum ar fi anemie, dermatite şi intoxicaţii. În întreaga lume a crescut 

interesul pentru bolile vectoriale în contextul în care incidenţa acestora este în ascendenţă 

(Walker 1998, 2005; Telford şi Goethert 2004). 

 Implicarea căpuşelor în trasmiterea bolii Lyme a fost sesizată pentru prima dată de 

dermatologul suedez Afzelius în 1909, când a observat leziunea patognomonică de la 

nivelul pielii, eritemul migrator, pe care a asociat-o cu muşcătura de Ixodes ricinus. 

Studiile de ecologia bolii Lyme au devenit posibile când Burgdorfer et al. (1983) au 

reuşit să izoleze agentul etiologic, numit Borrelia burgdorferi, din I.dammini. De atunci 

informaţiile legate de boala Lyme au devenit din ce în ce mai numeroase. Borrelia 

burgdorferi, agentul care cauzează boala Lyme, este transmis la oameni şi animale, prin 

intermediul căpuşelor Ixodes, în timpul hrănirii. Cel mai important vector în Europa este 

specia Ixodes ricinus (Parola et al., 2005; Zygner et al., 2008). 

  Există multe studii care prezintă date epidemiologice referitoare la distribuţia 

B.burgdorferi în Europa. În România însă există puţine informaţii legate de 

epidemiologia spircochetei care produce boala Lyme, asta în ciuda faptului că vectorul, 

Ixodes ricinus are o largă distribuţie (Coipan şi Vladimirescu, 2011, Mihalca et al., 

2012). Prezenţa B.burgdorferi în România, a fost semnalată cu mai bine de 20 de ani în 
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urmă (Crăcea et al., 1988). În 2011, Coipan şi Vladimirescu, au detectat trei genospecii 

de B.burgdorferi s.l. în căpuşe Ixodes ricinus: B.afzelii, B. garinii şi B.valaisiana. Într-un 

studiu efectuat în urmă cu 10 ani, Hristea et al. (2001), au evaluat seroprevalenţa infecţiei 

cu Borrelia la donatorii de sânge sănătoşi şi la pădurari. Recent, Kiss et al. (2011) au 

efectuat o supraveghere serologică la câini şi cai din câteva judeţe din România. 

Informaţiile referitoare la prevalenţa infecţiei cu B.burgdorferi la căpuşele nehrănite, au 

de asemenea un caracter limitat (Coipan, 2010; Coipan şi Vladimirescu, 2011). 

 În acest context lucrarea de faţă a avut ca şi obiective generale următoarele: 

• Stabilirea structurii comunităţilor de căpuşe parazite pe animale sălbatice în 

România şi asocierile dintre speciile de căpuşe şi gazdele lor. 

• Stabilirea structurii principalelor specii de căpuşe „questing”, din habitate 

forestiere din România. 

• Determinarea prevalenţei Borrelia burgdorferi sensu lato la căpuşele nehrănite, 

recoltate prin metoda „steagului”, din diverse locaţii din România, utilizând 

tehnica PCR. 

• Evaluarea prevalenţei unor boli vectoriale la căpuşele Ixodes ricinus parazite pe 

Erinaceus roumanicus în România 

• Stabilirea seroprevalenţei unor boli vectoriale la câini România şi identificarea 

rolului pe care această specie îl are în ecobiologia agenţilor patogeni luaţi în studiu.  

 Prima parte prezintă în mod sintetic informaţii din literatura de specialitate 

referitoare la sistematica şi evoluţia căpuşelor Ixodidae, ecobiologia acestora, rolul de 

vector al căpuşelor Ixodidae precum şi câteva date legate de principalele boli vectoriale 

transmise de acestea. Această primă parte este structurată în patru capitole. Primul capitol 

prezintă date referitoare la originea căpuşelor, clasificarea filogenetică a acestora, 

numărul de specii şi ultimele schimbări care au avut loc în nomenclatura şi încadrarea 

sistematică a speciilor de ixodidae. Cel de-al doilea capitol face o descriere a biologiei şi 

ecologiei căpuşelor Ixodidae, precum şi o prezentare a factorilor care afectează dinamica 

populaţiilor acestora. Cel de-al treilea capitol este dedicat rolului de vector al acestor 

căpuşe. Se realizează o sinteză a factorilor care influenţează capacitatea vectorială, a 

condiţiilor necesare manifestării acestui atribut şi se prezintă informaţii legate de 

specificitatea de gazdă şi utilizarea acesteia. Ultimul capitol al primei părţi este dedicat 
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principalelor boli vectoriale tratate în cuprinsul tezei. Se prezintă informaţii cu caracter 

general legate de etopatogeneza şi manifestările clinice în borelioză, anaplasmoză, 

ehrlichioză şi dirofilarioză. 

 Partea a doua a tezei, cea de cercetări proprii, este structurată în şase capitole, 

fiecare din ele urmând o structură bine stabilită. Se încheie cu prezentarea concluziilor 

generale şi prezentarea literaturii citate. Lista bibliografică cuprinde 402 titluri. 

 Capitolul 1 a avut ca obiective stabilirea structurii comunităţilor de căpuşe 

parazite pe animale sălbatice în România şi asocierile dintre speciile de căpuşe şi gazdele 

lor. Din perspectiva sănătăţii publice, cercetările întreprinse de noi au avut ca scop 

punerea la dispoziţie a unor date care să ajute la îmbunătăţirea capacităţii de predicţie a 

unor posibile declanşări de focare sau epidemii de boli vectoriale şi de pregătire a unor 

strategii de combatere pentru astfel de situaţii.  

 Singura lucrare cu caracter exhaustiv care are ca subiect diversitatea căpuşelor 

ixodidae în România, a fost publicată cu mai bine de 45 de ani în urmă, (Feider, 1965). 

Conform acesteia şi raportărilor ulterioare referitoare la prezenţa de noi specii 

(Mironescu, 1966; Georgescu, 1968), în România există 25 de specii valide de căpuşe 

(luând în considerare actualizarea taxonomică făcută de Guglielmone et al., 2010). Mai 

mult decât atât, majoritatea informaţiilor legate de preferinţele de gazdă, asocierea cu 

acestea şi distribuţia geografică datează de multă vreme şi nu sunt disponibile în formate 

care să permită accesul facil. În perioada februarie 2004-octombrie 2011, au fost recoltate 

4745 de căpuşe de la 597 de indivizi din 58 de specii (Mammalia, Aves, Reptilia), din 

diferite localităţi din România. Căpuşele au fost separate pe stadii de dezvoltare şi sex, în 

cazul adulţilor şi s-au identificat speciile pe baza caracterelor morfologice, utilizându-se 

chei de identificare. 

 De la cele 58 de specii examinate au fost recoltate căpuşe din 19 specii.

 Lucrarea de faţă aduce 58 de noi asocieri între specii de gazdă şi căpuşe: 20 pentru 

Ixodes ricinus, 1 pentru I.apronophorus, 6 pentru I.arboricola, 2 pentru I.hexagonus,  

9 pentru I.redikorzevi, 1 pentru I.trianguliceps, 2 pentru I.vespertilionis, 2 pentru 

Haemaphysalis punctata, 1 pentru H.sulcata, 2 pentru H.concinna, 1 pentru 

D.marginatus, 4 pentru Rhipicephalus sanguineus s.l., 1 pentru R.bursa şi 6 pentru 

Hyalomma marginatum. 
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 În Capitolul 2 scopul a fost acela de a identifica şi contoriza speciile de căpuşe 

parazite la Vulpes vulpes în România. Vulpea roşie (Vulpes vulpes) este cel mai răspândit 

prădător la nivel global, populând aproape toate habitatele din Emisfera Nordică: păduri, 

munţi, deşerturi (Letková et al., 2006). Din multitudinea de specii din fauna sălbatică, ce 

pot constitui gazde pentru căpuşe, carnivorele sunt gazde importante pentru căpuşele 

endofile, pentru că îşi petrec multe ore din zi în cuiburi, vizuini sau peşteri, adăposturi la 

nivelul cărora căpuşele rămân active. Aceste animale sunt gazde şi pentru căpuşele 

exofile, aşa cum este Ixodes ricinus (Santos-Silva et al., 2011). Cunoaşterea comunităţilor 

de căpuşe care infestează fauna sălbatică poate ajuta la evaluarea şi posibil, chiar la 

minimizarea impactului pe care aceste artropode îl au asupra sănătăţii şi supravieţuirii 

speciilor considerate vulnerabile (Lorusso et al., 2011). 

 Studiul s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2010-mai 2012. Au fost examinate un 

număr de 357 de vulpi, din 12 judeţe din România. În cazul animalelor parazitate, au fost 

recoltate toate căpuşele, independent de specie şi/sau stadiul de dezvoltare.  

 Din cele 357 de vulpi examinate, 156 (43.7%) au prezentat infestaţii cu diverse 

specii de căpuşe. S-au identificat 5 specii de căpuşe: Ixodes hexagonus (n=113; 72.44%), 

Ixodes ricinus (n=45; 28.84%), Ixodes crenulatus (n=12; 7.7%), Dermacentor 

marginatus (n=11; 7.05%) şi Haemaphysalis punctata (n=1; 0.64%). Au fost recoltate şi 

identificate un număr de 5753 de căpuşe. Cel mai prevalent a fost stadiul de dezvoltare 

larvar (91.01%, n=5236), urmat de adulţi (5.13%, n=285) şi nimfe (3.86 %). În ceea ce 

priveşte adulţii, I.ricinus a fost cea mai frecventă specie întâlnită (71.86%). 

 Studiul de faţă indică faptul că vulpile din România sunt gazde pentru un număr 

relevant de specii de căpuşe cu potenţial vectorial. Informaţiile furnizate pot ajuta la 

înţelegerea ecologiei căpuşelor care parazitează acest carnivor sălbatic şi pot constitui o 

bază pentru realizarea studiilor referitoare la epidemiologia bolilor vectoriale. 

 Pe lângă semnificaţia ecologică a datelor obţinute, prevalenţa crescută a 

parazitismului cu căpuşe la vulpi, corelată cu apariţia din ce în ce mai frecventă a 

acestora în mediul sinantropic, ca o consecinţă a creşterii numărului de indivizi din cadrul 

populaţiilor, poate duce la creşterea incidenţei infestaţiei cu căpuşe la om şi animale 

domestice şi poate creşte probabilitatea de transmitere a unor boli vectoriale. 
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 Scopul Capitolului 3 a fost acela de a investiga populaţiile de căpuşe parazite pe 

specia de arici din România, Erinaceus roumanicus şi de a furniza date epidemiologice 

referitoare la prezenţa în corpul căpuşelor a doi agenţi patogeni cu implicaţii majore în 

sănătatea publică, Borrelia burgdorferi sensu lato şi Anaplasma phagocytophilum. 

 Animalele exotice, inclusiv aricii, au o pondere din ce in ce mai mare în rândul 

animalelor de companie. Deşi beneficiile aduse de deţinerea lor sunt indiscutabile, totuşi 

prezenţa lor este asociată şi cu expunerea la anumite riscuri, legate de capacitatea de a 

transmite diferiţi agenţi patogeni, parte din aceştia având caracter zoonotic (Rosen şi 

Jablon, 2003). Ţinând cont de gama largă de specii de ectoparaziţi şi de nivelul ridicat de 

parazitare, precum şi de comportamentul lor antropofil, aricii joacă un rol important in 

epidemiologia bolilor vectoriale transmise de căpuşe (Földvári et al., 2012). Majoritatea 

datelor publicate legate de căpuşele ixodide care se hrănesc pe arici şi la rolul acestora în 

complexul ciclu al bolilor transmise de căpuşe, fac referire la specia Erinaceus 

romanicus, în timp ce informaţiile legate de Erinaceus roumanicus, sunt extrem de 

limitate, în ciuda distribuţiei geografice generoase (Dziemian et al., 2010). 

 Studiul s-a desfăşurat în două sezoane consecutive de primăvară, în anul 2011, 

respectiv 2012. Au fost examinaţi 57 de arici, din diferite judeţe din România. Pentru a 

facilita examinarea, animalele au fost anesteziate, utilizându-se tehnica inhalatorie, 

procedeu recomandat în cazul insectivorelor (West et al., 2007). Fiecare animal a fost 

examinat în vederea identificării unor eventuale infestaţii cu căpuşe. În cazul animalelor 

parazitate, au fost recoltate toate căpuşele, independent de specie şi/sau stadiul de 

dezvoltare. Extracţia ADN-ului genomic a fost realizată pentru fiecare probă individual. 

Materialul prelucrat este reprezentat de căpuşe conservate în etanol. În acest scop s-a 

utilizat metoda de extractie cu 1.25% hidroxid de amoniu (Morán-Cadenas F. et al., 2007; 

Coipan şi Vladimirescu, 2010). Identificarea Borrelia burgdorferi s.l. şi Anapalsma 

phagocitophylum s-a realizat prin tehnica PCR, iar punerea în evidenţă a genospeciilor de 

Borrelia implicate a fost făcută prin tehnica RFLP.  

 Din 57 de arici examinaţi, 29 au fost parazitaţi cu căpuşe din diferite specii. 

Majoritatea animalelor (n=24) a fost infestată cu specia Ixodes ricinus, care de altfel a 

fost şi specia cea mai bine reprezentată numeric (n=959). Am identificat pe 5 arici, alte 5 

specii de căpuşe după cum urmează: Dermacentor marginatus, Haemaphysalis punctata, 
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Hyalomma marginatum, Rhipicephalus rossicus, Rhipicephalus sanguineus. Fiecare din 

speciile menţionate a parazitat câte un individ. 

 În ceea ce priveşte parazitismul cu specia Ixodes ricinus, s-au înregistrat 

următoarele valori ale prevalenţei, în raport cu stadiul de dezvoltare: larve 16.5% 

(158/959; IC 95%: 14.2%-19.0%), nimfe 55.3% (530/959; IC 95%: 52.1%-58.4%), 

femele 21.8% (209/959; IC 95%: 19.2%-24.6%) şi masculi 6.5% (62/959; IC 95%: 5.0%-

8.3%).  

 Prevalenţa totală a infecţiei cu Borrelia burgdorferi la căpuşe a fost de 0.4% 

(4/959; IC 95%: 0.1-1.1%). Probele pozitive au fost înregistrate la 3 nimfe şi un mascul. 

Din totalul celor 24 de arici parazitaţi cu specia Ixodes ricnus, doi au avut căpuşe pozitive 

la infecţia cu Borrelia burgdorferi sensu lato (8.3%; 2/24; IC 95%: 1.1-28.0). În toate 

cele patru cazuri pozitive, genospecia a fost identificată ca fiind Borrelia afzelii. 

 În ceea ce priveşte infecţia cu Anaplasma phagocytophilum, 115 din totalul de 959 

de căpuşe au fost pozitive (12%; IC 95%: 1.3-4.2%), acestea fiind parazite pe opt arici 

(34.8%; 8/23; IC 95%: 16.4-57.3). Cea mai ridicată prevalenţă a ADN-ului de A. 

phagocytophilum a fost înregistrată la nimfe (19.1%; 101/530; IC 95%: 15.9-22.7). 

 Doi arici (8.3%; 2/24; IC 95%: 1.1-28.0) au prezentat infestaţii şi cu căpuşe 

pozitive la B.burgdorferi s.l. şi cu căpuşe pozitive la A. phagocytophilum. 

 O singură căpuşă din totalul celor analizate, a fost infectată cu ambii agenţi 

patogeni investigaţi 0.1% (1/959; IC 95%: 0.0-0.7%). 

 Acesta este primul studiu care evaluează prevalenţa infecţiei cu Anaplasma 

phagocytophilum şi Borrelia burgdorferi s.l., la căpuşe recoltate de pe Erinaceus 

roumanicus, din România. Rezultatele obţinute confirmă prezenţa ambilor agenţi 

patogeni investigaţi, aduc date epidemiologice concrete şi subliniază importanţa 

supravegherii aricilor în contextul bolilor vectoriale şi al riscului pe care acestea le 

reprezintă pentru sănătatea umană. 

 

 Principalul obiectiv al Capitolului 4 a fost acela de a realiza structura 

principalelor specii de căpuşe „questing”, din habitate forestiere din România. 

 Studiul s-a desfăşurat în perioada 01.05.2010-18.06.2011. Au fost colectate 13.771 

de căpuşe, utilizându-se metoda „steagului” (metodă adaptată după cea descrisă de 
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Estrada-Peña, 2001), din 188 de localităţi, din toate cele 41 de judeţe din România. 

Locaţiile de unde s-au colectat probele au fost alese în mod aleatoriu, în cadrul unor 

habitate forestiere, astfel încât să se realizeze o distribuţie geografică uniformă. Au fost 

alese cu predilecţie marginile pădurilor de foioase şi mixte, cu vegetaţie abundentă. 

Speciile căpuşelor au fost identificate în laborator. 

 Cele 13771 de căpuşe recoltate prin metoda „steagului” s-au încadrat în 11 specii 

după cum urmează: Ixodes ricinus (n=11965; 86.9%), Dermacentor marginatus (n=1310; 

9.5%), Haemaphysalis punctata (n=354; 2.6%), H.concinna (n=89; 0.6%), H.sulcata 

(n=35; 0.3%), H.parva (n=11; 0.1%), Hyalomma marginatum (n=2; 0.02%), 

D.reticulatus (n=2; 0.02%), I.crenulatus (n=1; 0.007%), I.hexagonus (n=1; 0.007%) şi 

I.laguri (n=1; 0.007%). Specia dominantă a fost I.ricinus (p<0.001). 

 Din cele 188 de locaţii luate în studiu, I.ricinus a fost prezent în 180 (97.7%; 95% 

CI: 91.8-98.1), fiind specia cu cea mai largă răspândire (p=0.0001). În 75 de localităţi 

I.ricinus a fost singura specie identificată (41.7%; 95% CI: 34.4-49.2), în timp ce în 73 de 

puncte de colectare a probelor, a fost specia dominantă, reprezentând peste 70% din 

comunitaţile locale de căpuşe. A doua specie prevalentă a fost D.marginatus urmată de 

H.punctata şi H.concinna. Celelate specii identificate au fost găsite doar în câteva locaţii. 

Cu toate acestea D.marginatus, H.punctata, H.concinna şi H.sulcata au fost specii 

dominante în câteva dintre locaţii. 

 Studiul de faţă, primul de acest fel şi de o asemenea amploare desfăşurat în 

România, confirmă poziţia pe care I.ricinus o are la nivel european şi anume, aceea de 

cea mai răspândită specie de căpuşă cu comportament de tip „questing”. Abundenţa 

căpuşelor I.ricinus, specificitatea de gazdă extrem de redusă, frecvenţa crescută a 

parazitismului la om şi capacitatea vectorială semnificativă, corelate cu rezultatele 

obţinute în acest studiu, sugerează că această specie este cel mai important vector 

artropod în România. 

 În condiţiile actuale, de globalizare intensivă şi schimbări climatice majore, sunt 

imperios necesare studiile privind biologia, capacitatea vectorială, comportamentul 

invazional şi ecologia celor mai importanţi vectori din domeniul arahnoentomologiei 

(Mehlhorn et al., 2011). 
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 Capitolul 5 a avut ca şi scop determinarea prevalenţei Borrelia burgdorferi sensu 

lato la căpuşele nehrănite, recoltate prin metoda „steagului”, din diverse locaţii din 

România, utilizând tehnica PCR. 

 Evaluarea prevalenţei Borrelia burgdorferi s.l. la căpuşele Ixodes ricinus, specia 

care constituie principalul vector al acestui patogen în Europa, constituie un indicator al 

riscului de infecţie cu Borrelia pentru zona investigată (Cisak et al., 2006). Prevalenţa 

infecţiei căpuşelor poate varia în funcţie de regiunea luată în studiu, de stadiul de 

dezvoltare şi de metoda utilizată (Maetzel et al., 2005). 

 În perioada 01.05.2010-20.08.2011 au fost recoltate 13918 căpuşe, utilizându-se 

metoda „steagului” (metodă adaptată după cea descrisă de Estrada-Peña, 2001), din 167 

de localităţi, din toate cele 41 de judeţe din România. Locaţiile alese pentru recoltarea 

probelor au fost selecţionate în mod aleatoriu. Zonele predilecte au fost marginile 

pădurilor de foioase şi mixte. Au fost luate în studiu şi prelucrate prin metode de biologie 

moleculară, doar căpuşele din specia Ixodes ricinus. . Extracţia ADN-ului genomic a fost 

realizată pentru fiecare probă individual. Materialul prelucrat este reprezentat de căpuşe 

conservate în etanol. În acest scop s-a utilizat metoda de extracţie cu 1.25% hidroxid de 

amoniu (Morán-Cadenas F. et al., 2007; Coipan şi Vladimirescu, 2010). Identificarea 

Borrelia burgdorferi s.l. s-a realizat prin tehnica PCR.  

 Din totalul celor 13918 de căpuşe, 12221 au fost identificate ca fiind Ixodes 

ricinus. Structura pe stadii de evoluţie este următoarea: larve 4.46% (n=545), nimfe 

42.35% (n=5176), femele 26.78% (n=3273) şi masculi 26.40% (n=3227). Cea mai 

ridicată prevalenţă s-a înregistrat în judeţul Neamţ 8.9%. Valorile în celelalte judeţe au 

variat între 0.4% (judeţul Cluj) şi 4.9% (judeţul Arad). În 12 judeţe nu s-au găsit probe 

pozitive. În studiul de faţă s-a analizat prevalenţa infecţiei cu Borrelia burgdorferi sensu 

lato ţinându-se cont şi de stadiu de evoluţie. 

 Valoarea totală a prevalenţei infecţie cu Borrelia burgdorfer s.l. la căpuşe Ixodes 

ricinus nehrănite din România este de 1.4%. Prevalenţa cea mai ridicată s-a înregistrat la 

femele 3.2%, în general adulţii fiind cel mai infestat stadiu de dezvoltare. 

 Riscul infecţiei cu Borrelia depinde de densitatea populaţiei de căpuşe şi de 

infecţia acestora cu Borrelia. Acesta este primul studiu exhaustiv privind prevalenţa 
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Borrelia burgdorferi sensul lato la căpuşe Ixodes ricinus nehrănite în România, 

constituind astfel o bază de date extrem de utilă pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire. 

 Valorile prevalenţei infecţiei cu B.burgdorferi s.l. obţinute în acest studiu sunt 

comparabile cu ratele prevalenţei din alte ţări europene. Studiile de epidemiologie a 

bolilor vectoriale trebuie să aibă un caracter continuu, ţinând cont de schimbările 

climatice care au loc şi care pot afecta ecologia vectorului, dar şi a gazdelor şi a agenţilor 

patogeni. 

 Obiectivele Capitolului 6 au fost de a stabili seroprevaleţa şi distribuţia 

geografică a D.immitis, A.phagocytophilum, E.canis, şi B.burgdorferi la câini în România 

şi de a determina factorii de risc (vârstă, sex, rasă, mediu de viaţă şi existenţa 

tratamentelor profilactice) asociaţi cu prezenţa antigenelor sau a anticorpilor. 

 Bolile vectoriale ale câinilor au o largă răspândire geografică, în zonele unde 

condiţiile climatice existente permit dezvoltarea artropodelor (ţânţari şi căpuşe). Agenţii 

patogeni transmişi prin intermediul vectorilor, aşa cum sunt Dirofilaria immitis, 

Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis sau Borrelia burgdorferi, pot produce 

îmbolăviri grave la câini. Rolul acestora în sănătatea umană şi animală a devenit din ce în 

ce mai pregnant în ultimele decenii, fapt ce face evidentă necesitatea informaţiilor legate 

de prevalenţa şi distribuţia bolilor vectoriale. 

 Studiul s-a desfăşurat în perioada mai 2008-martie 2011. Au fost recoltate 

aleatoriu 1146 probe de sânge de la câini (de pază, de companie, din adăposturi, 

comunitari şi de vânătoare), din 25 de judeţe. Informaţiile demografice şi datele 

referitoare la administrarea de tratamente profilactice cu substanţe cu efect 

acaricid/insecticide au fost obţinute pentru fiecare câine, prin utilizarea unui chestionar. 

 Toate probele din acest studiu au fost testate utilizându-se un kit de diagnostic 

rapid SNAP® 4Dx® (IDEXX Laboratories, Inc., Westbrook, ME), ce are la bază o metodă 

imunoenzimatică (ELISA), care pune în evidenţă anticorpii anti A.phagocytophilum, 

B.burgdorferi, şi E.canis şi antigenele de D.immitis. Tehnologia de lucru a fost cea 

indicată de producător.  

 Numărul total de câini seropozitivi la oricare din cei patru agenţi patogeni 

investigaţi a fost de 129 (11.3%). Valorile seroprevalenţelor totale au fost după cum 

urmează: A.phagocytophilum 5.5%, D.immitis 3.3%, E.canis 2.1% şi B.burgdorferi 0.5%. 
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Coinfecţiile cu E.canis şi A.phagocytophilum au fost înregistrate la doi câini (0.2%). Nu 

s-au înregistrat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic în ceea ce priveşte 

regiunile de provenienţă în cazul infecţiilor cu A.phagocytophilum şi B.burgdorferi,dar în 

ceea ce priveşte infecţiile cu D.immitis şi E.canis, acestea au fost semnificativ mai 

prevalente în regiunea sud-estică (p<0.001). 

 Acest studiu indică faptul că în România, câinii sunt supuşi unui risc major de a 

contacta agenţi patogeni transmişi de vectori, fapt subliniat de valorile relativ mari ale 

prevalenţelor, atât a bolilor transmise de căpuşe cât şi a celei vehiculate de ţânţari. 

 Distribuţia geografică a cazurilor pozitive sugerează prezenţa unor focare grupate 

în regiunile de sud respectiv de vest ale ţării, în cazul D.immitis şi în regiunea de sud-est 

(judeţul Constanţa) pentru E.canis. Infecţiile cu A.phagocytophilum şi B.burgdorferi au 

avut o distribuţie omogenă, cu o tendinţă de concentrare în centrul ţării a cazurilor 

pozitive la B.burgdorferi. Pentru D.immitis, A.phagocytophilum şi E.canis, administrarea 

de tratamente profilactice a fost un factor de risc asociat infecţiei. Un alt factor de risc a 

fost reprezentat de categoria de câini (câinii comunitari au fost mai susceptibili la infecţia 

cu D.immitis, câinii din adăposturi la E.canis, iar câinii de vânătoare la B.burgdorferi).  

 Din cauza stilului de viaţă şi a posibilitaţilor crescute de contact cu căpuşe, câinii 

au un risc crescut de infecţie cu B.burgdorferi, astfel ei devin un marker fidel al riscului 

de expunere pentru om (Duncan et al., 2004; Little et al., 2010). 

 Acesta este primul studiu care prezintă date referitoare la seroprevalenţa infecţiei 

cu A.phagocytophilum şi E.canis la câinii din România şi cel mai vast studiu 

epidemiologic privind bolile vectoriale de la noi din ţară.  

 

 

 

 

 



 

XI 

Bibliografie 

 

1. JONGEJAN F, UILENBERG G, 2004, The global importance of ticks, Parasitology, 
129, S3–S14. 

2. DENNIS DT, PIESMAN JF, 2005, Overview of tick-borne infections of humans. In: 
Goodman JL, Dennis DT, Sonenshine DE (eds) Tick-borne Diseases of Humans. Am 
Soc Microbiol, Washington, DC, 3–11. 

3. SONENSHINE DE, 1991, Biology of ticks, Vol.1, Oxford University Press, Oxford. 
4. WALKE DH, 1998, Tick-transmitted infectious diseases in the United States, Annu 

Rev Public Health, 19, 237–269. 
5. WALKER DH, 2005, Ehrlichia under our noses and no one notices, Arch Virol, 19, 

147–156. 
6. TELFORD SR III, GOETHERT HK, 2004, Emerging tick-borne infections: 

rediscovered and better characterized, or truly ‘new’? Parasitology, 129, S301–S327. 
7. BURGDORFER W, BARBOUR AG, HAYES SF, PETER O, AESCHLIMANN A, 

1983, Erythema chronicum migrans—a tick-borne spirochetosis, Acta Trap, 40, 79. 
8. PAROLA P, DAVOUST B, RAOULT D, 2005, Tick- and flea-borne rickettsial 

emerging zoonoses, Vet Res, 36:3, 469-92. 
9. ZYGNER W, JAROS S, WEDRYCHOWICZ H, 2008, Prevalence of Babesia canis, 

Borrelia afzelii, and Anaplasma phagocytophilum infection in hard ticks removed 
from dogs in Warsaw (central Poland), Vet Parasitol, 153:1-2, 139-142. 

10. COIPAN EC, VLADIMIRESCU AF, 2011,  Ixodes ricinus ticks (Acari: Ixodidae): 
vectors for Lyme disease spirochetes in Romania, Exp Appl Acarol, 54, 293-300 

11. MIHALCA AD, GHERMAN CM, MAGDAŞ C, DUMITRACHE MO, GYÖRKE 
A, SÁNDOR AD, DOMŞA C, MIRCEAN V, MĂRCUŢAN DI, D’AMICO G, 
PĂDURARU AO, COZMA V, 2012, Ixodes ricinus is the dominant questing tick in 
forest habitats from Romania: the results from a countrywide flagging campaign, Exp 
appl acarol, 58:2, 175-82. 

12. CRĂCEA E, CONSTANTINESCU S, BALACI L, VIZITIU O, CĂRUNTU F, 
ANGELESCU C, CĂRUNTU V, STREINU-CERCEL A, BOCÎRNEA C, PĂNOIU 
L, 1988, Lyme borreliosis in Romania, Arch Roum Path Exp Microbiol, 47, 17–21. 

13. HRISTEA A, HRISTESCU S, CIUFECU C, VASILE A, 2001, Seroprevalence of 
Borrelia burgdorferi in Romania, Eur J Epidemiol, 17, 891–896. 

14. KISS T, CADAR D, KRUPACI AF, BORDEANU A, BRUDAŞCĂ GF, MIHALCA 
AD, MIRCEAN V, GLIGA L, DUMITRACHE MO, SPÎNU M, 2011, Serological 
Reactivity to Borrelia burgdorferi Sensu Lato in Dogs and Horses from Distinct 
Areas in Romania, Vector-Borne Zoonot, Vector Borne Zoonot Dis, 9, 1259-1262. 

15. COIPAN EC, 2010, Hard ticks (Acari: Ixodidae)-vectors for Lyme disease 
spirochetes in Romania, Rom J. Biol – Zool, 55:2, 177–184. 

16. FEIDER Z, 1965, [Fauna of the Popular Republic of Romania. Volume 5/2. 
Acaromorpha, Suprafamily Ixodoidea] [in Romanian], Editura Academiei Republicii 
Populare Române, Bucureşti. 

17. GEORGESCU M, 1968, [Contributions to the study of ixodids from Romanian 
caves] [in Romanian], Lucr Inst Speol "Emil Racoviţă", 7, 187-195. 



 

XII 

18. MIRONESCU I, 1966, [A new Ixodid for the fauna of our country, parasitic on 
birds] [in Romanian] An St Univ "Al I Cuza" Iaşi, Biol, 12, 61-65. 

19. GUGLIELMONE GA, ROBBINS RG, APANASKEVICH DA, PETNEY TN, 
ESTRADA-PEÑA A, HORAK IG, SHAO R, BARKER SC, 2010, The Argasidae, 
Ixodidae and Nuttalliellidae (Acari: Ixodida) of the world: a list of valid species 
names, Zootaxa, 2528, 1-28. 

20. LETKOVÁ V, LAZAR P, ČURLÍK J, GOLDOVÁ M, KOČIŠOVÁ A, 
KOŠUTHOVÁ L, MOJŽIŠOVÁ J, 2006, The red fox (Vulpes vulpes L.) as a source 
of zoonoses, Vet arhiv, 76, S73-S81. 

21. SANTOS-SILVA MM, BEATI L, SANTOS AS, DE SOUSA R, NÚNCIO MS, 
MELO P, SANTOS-REIS M, FONSECA C, FORMOSINHO P, VILELA C, 
BACELLAR F, 2011, The hard-tick fauna of mainland Portugal (Acari: Ixodidae): an 
update on geographical distribution and known associations with hosts and 
pathogens, Exp Appl Acarol, 55, 85–121. 

22. LORUSSO V, LIA RP, DANTAS-TORRES F, MALLIA E, RAVAGNAN S, 
CAPELLI G, OTRANTO D, 2011, Ixodid ticks of road-killed wildlife species in 
southern Italy: new tick-host associations and locality records, Exp Appl Acarol, 
55:3, 293-300. 

23. ROSEN T, JABLON J, 2003, Infectious threats from exotic pets: dermatological 
implications, Dermatol Clin, 21:2, 229-36. 

24. FÖLDVÁRI G, RIGÓ K, JABLONSZKY M, BIRÓ N, MAJOROS G, MOLNÁR V, 
TÓTH M, 2012, Ticks and the city: ectoparasites of the Northern white-breasted 
hedgehog (Erinaceus roumanicus) in an urban park. Ticks Tick Borne Dis, 2, 231-
234. 

25. DZIEMIAN S, PILACINSKA B, BOGAWSKI P, MICHALIK J, 2010, Infestation of 
the Northern white-breasted hedgehog (Erinaceus roumanicus) with Ixodes ticks in 
urban ecosystems of the city of Poznań. [In: ARTHROPODS. Ecological and 
pathological aspects of parasite-host relationships. Buczek A., Błaszak C. (eds.)]. 
Akapit, Lublin: 41-47. 

26. WEST G, HEARD D, CAULKETT N, 2007, Zoo animaland wildlife immobilization 
and anesthesia, Blackwell Publishing, Iowa. 

27. MORÁN-CADENAS F, SCHNEIDER H, LOMMANO E, BURRI C, MORET J, 
GERN L, 2007, A comparison of two DNA extraction approaches in the detection of 
Borrelia burgdorferi sensu lato from live Ixodes ricinus ticks by PCR and reverse 
line blotting, Vector Borne Zoonotic Dis, 7:4, 555-61. 

28. COIPAN EC, VLADIMIRESCU AF, 2010, First report of Lyme disease spirochetes 
in ticks from Romania (Sibiu County), Exp Appl Acarol, 52, 193-197. 

29. MEHLHORN H, 2001, Encyclopedic refrence of parasitology, Ed. Springer-Berlin, 
Heidelberg. 

30. MAETZEL D, MAIER WA, KAMPEN H, 2005, Borrelia burgdorferi infection 
prevalences in questing Ixodes ricinus ticks (Acari: Ixodidae) in urban and suburban 
Bonn, western Germany, Parasitol Res, 95:1, 5-12. 

31. CISAK E, WÓJCIK-FATLA A, STOJEK N, CHMIELEWSKA-BADORA J, 
ZWOLIŃSKI J, BUCZEK A, DUTKIEWICZ J, 2006, Prevalence of Borrelia 
burgdorferi genospecies in Ixodes ricinus ticks from Lublin region (eastern Poland), 
Ann Agric Environ Med, 13:2, 301-6. 



 

XIII 

32. ESTRADA-PEÑA A, 2001, Distribution, abundance, and habitat preferences of 
Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) in northern Spain, J Med Entomol, 38, 361-370. 

33. DUNCAN AW, CORREA MT, LEVINE JF, BREITSCHWERDT EB, 2004, The 
dog as a sentinel for human infection: prevalence of Borrelia burgdorferi C6 
antibodies in dogs from southeastern and mid-Atlantic states, Vector-Borne Zoonot, 
4:3, 221-9. 

34. LITTLE SE, HEISE SR, BLAGBURN BL, CALLISTER SM, MEAD PS, 2010, 
Lyme borreliosis in dogs and humans in the USA, Trends Parasitol, 26:4, 213-8. 
 

 

 

 

 

 

 


