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1. Introducere 
 
În etapa 2012 s-au urmărit trei obiective majore, continuare a obiectivelor prevazute pentru etapa anterioară (2011): 
(1) Dezvoltarea de noi modele experimentale pentru studiul relaţiei Borrelia – căpuşă vector; (2) Relevarea unor noi 
aspecte privind interrelaţia Borrelia – căpuşe; (3) Caracterizarea genogeografică a tulpinilor de B. burgdorferi s.l. izolate 
de la artropode şi vertebrate din România şi relevarea importanţei epidemiologice. 
 

2. Material şi metode 
 

2.1. Probe recoltate 

În perioada 01.03.2011-31.10.2012 echipele consorţiului au recoltat următoarele probe:  
1. Căpuşe obţinute prin flagging (n=14041), căpuşe recoltate de pe reptile, păsări şi mamifere (n=5108);  
2. Probe de ser şi plasmă de la mamifere domestice (n=1146), vânat (n=343) şi arici (n=57);  
3. Alte forme ectoparazitare recoltate de pe reptile, păsări şi mamifere (n=6100); 
4. Probe de ţesuturi şi organe (n=5940).  
Numărul total de probe recoltate în intervalul menţionat este de 32374. De la animale au fost prelevate 18333 probe de 
tesuturi şi căpuşi recoltate de la 2470 animale aparţinând la 150 de specii de mamifere, păsări şi reptile (tabel 1)  
 

Tabel 1. Apartenenţa şi numărul de animale examinate în cadrul proiectului 
Taxon Număr specii examinate Număr total exemplare 

Clasa Reptilia 13 494 
Clasa Aves 67 422 
Clasa Mammalia 70 1942 
Total 150 2470 

2.2. Recoltarea, conservarea şi identificarea căpuşelor şi a altor ectoparaziţi 

Căpuşele au fost recoltate fie prin flagging folosind metoda steagului de pe vegetaţie fie de pe gazde reptile, păsări şi 
mamifere (domestice şi sălbatice). 
În cadrul colectarilor efectuate între 2011 - 2012, au fost capturate si examinate un numar de 494 de reptile: squamate 
- lacertilieni (lacertidae, scincidae, anguidae), squamate - ofidieni (colubridae, viperidae) si chelonieni (testudinidae). 
În perioada aprilie 2011 - mai 2012, au fost prinşi 57 de arici, din localități diferite din România. Au fost aduşi la 
laboratorul Departamentului de Parazitologie și Boli parazitare, Cluj-Napoca. Pentru o examinare corespunzătoare, 
fiecare arici a fost anesteziat folosind tehnica inhalatorie, care este preferată în cazul insectivorelor. Anestezia a fost 
indusă cu izofluran 5% în oxigen 100% administrată într-o cameră de inducție conectat la un sistem cu circuit închis. 
Anestezia a fost, de asemenea, menținută cu izofluran 2% administrat în fluxul de oxigen printr-o mască nazală. După 
examinare, fiecare arici a fost ținut sub supraveghere 24 de ore până la recuperarea integrală și apoi a fost eliberat în 
zona de captare. Toate căpușele parazite la arici au fost colectate, indiferent de specie și de stadiul de dezvoltare, și 
stocate în etanol pur. Identificarea speciilor a fost realizată sub un microscop binocular folosind cheile morfologice în 
Feider (1965). 
Au fost luate in studiu 448 capuse din specia Hyalomma aegyptium colectate de pe 45 testoase dobrogene (Testudo 
greaca ibera). Testoasele au fost colectate din mediul lor natural de viata, din 12 localitati din Dobrogea, SE Romaniei. 
Conservarea probelor s-a făcut în funcţie de situaţie fie în etanol absolut, fie prin congelare, pentru a permite aplicarea 
tehnicilor de extracţie a ADN. Identificarea căpuşelor s-a făcut folosind metode morfologice şi moleculare. Ectoparaziţii 
au fost recoltaţi de pe animale şi conservaţi în etanol absolut. 

2.3. Recoltarea probelor de ser şi metodele serologice 

În această etapă, probele de ser au fost recoltate de la biungulate sălbatice şi arici. Probele de ser au fost examinate prin  
următoarele metode: ELISA, SNAP 4Dx, imunofluorescenţă. 



În intervalul ianuarie-octombrie 2012 au fost necropsiate şi recoltate probe de la 343 de ungulate sălbatice aparţinînd 
speciilor: Capreolus capreolus (n=21), Cervus elaphus (n=21), Ovis ammon musimon (n=2), Sus scrofa ferus (n=299). O 
parte (n=265) din aceste animale au provenit dintr-un parc privat de vânătoare şi restul (n=78), din mai multe regiuni 
ale ţării. Probe de ficat (n=275) şi cord (n=293) şi ectoparaziţi aparţinînd speciilor: Ixodes ricinus (n=80), Lipoptena 
cervi (n=12), Haematopinus suis (n=108) au fost examinate prin tehnici de biologie moleculară (PCR, RFLP) pentru 
detectarea ADN-ului de Anaplasma phagocitophylum şi Borrelia burgdorferi sensu lato. 
Pentru monitorizarea prevalenţei anticorpilor anti-Borrelia burgdorferi sensu lato la populaţii de biungulate sălbatice 
din România, probele de ser (obţinute din chiaguri de sânge) au fost analizate prin testul de hemaglutinare indirecta, 
folosind kitul comercial Bag Med. AG (Bag Borrelia HA Test, Germania). Ca si antigen, o mixtura euroamericana de 
B.b.s.l. a fost folosita, conform Stefancikova et al. (2008a). 
 

2.3.1. Metode serologice folosite la biungulate si arici 

În vederea estimării seroprevalenței au fost utilizate două metode diferite. S-a folosit un kit comercial de 
imunofluorescență (MegaScreen FluoBorrelia horse, MegaCor Diagnostik GmbH, Germania). Serurile obținute au fost 
diluate conform indicațiilor producătorului și aplicate în godeurile tapetate cu spirochete B. burgdorferi s.l. După 
spălare și o nouă incubare cu o soluție de anticorpi anti IgG de cal, marcați cu fluoresceină, rezultatele au fost citite la 
microscopul cu UV, la o mărire de 400x. Compararea fluorescenței diferitelor probe cu cea obținută la martorii pozitivi 
și negativi incluși în kit a permis împărțirea lor în pozitive și negative. 
Monitorizarea prevalenței anticorpilor anti B. burgdorferi la populațiile de biungulate sălbatice din România s-a lovit de 
greutăţile întâmpinate de toate testările serologice efectuate cu probe provenite de la animale sălbatice, și anume lipsa 
anticorpilor anti-specie marcați enzimatic sau cu fluoresceină. De aceea, o metodă care presupune înlocuirea acestora 
cu proteina A, respectiv proteina G (de origine bacteriană) a fost aleasă pentru a evita erorile datorate folosirii de 
anticorpi cu o specificitate scăzută. Metoda a presupus studii prealabile de afinitate a proteinelor față de anticorpii de 
mistreț. Obținerea de probe de ser de la animale sălbatice este o altă provocare cu care se confruntă studiile serologice 
ce au ca subiect animalele sălbatice. 
 

2.4. Recoltarea probelor de ţesut 

Probele de ţesut au fost recoltate în urma disecţiilor cadavrelor de animale sălbatice sau domestice, precum şi biopsie 
cutanată de la şopârle. De la cadavre au fost recoltate probe de ficat, splină, cord şi ureche. Toate probele au fost 
congelate în vederea efectuării probelor de biologie moleculară. Au fost recoltate probe de ţesut de la 150 de specii de 
animale provenind din toate judeţele ţării. 
 

2.5. Metodele de biologie moleculară 

2.5.1. Extracţia ADN 

Materialul prelucrat este reprezentat de capuşe conservate în etanol. Pentru izolarea materialului genetic s-a folosit 
metoda Chelex. Într-un tub de colectare (Collection Microtube, Qiagen) se adaugă peste o capuşă 400 µl de 10% răşină 
Chelex 100TM (Bio-Rad) şi o perlă (Stainless steel beads – 5 mm, Qiagen). Se omogenizează 2-4 min. în Tissue Lyser II 
(Qiagen) la 30 frecvenţe/sec. Se agită la vortex 5 sec., după care tuburile se incubează peste noapte la 56oC. În timpul 
incubării ele se agită uşor de câteva ori. Se agită la vortex 10 sec. şi se incubează din nou 10 min. la 98oC. Probele se 
recoltează pe gheaţă. Se agită la vortex 10 sec. Tuburile se centrifughează la 14000 rpm timp de 2 min. la 4oC. 
Supernatantul obţinut se colectează intr-un tub tip Eppendorf. ADN-ul astfel extras se pastrează la -20oC.  
 

2.5.2. Reacţia în lanţ a polimerazei (PCR) 

Pentru reacţia de polimerizare în lant am folosit următorul amestec de reactivi: 
PCR Master Mix 2x (Fermentas) 12.5 µl 
Primer F*  1 µl 
Primer R** 1 µl 
ADN 10.5 µl 
TOTAL 25 µl 
*Forward: Ospa Out 1 pt. Borrelia burgdorferi s.l.: 5’ – GGGAATAGGTCTAATTTAGCC - 3’ 
*Forward: Ixri pt genul Ixodes: 5' - GGAAATCCCGTCGCACG - 3' 
*Forward: TQ16S pt specia Ixodes ricinus: 5’ - CTGCTCAATGATTTTTTAAATTGCTGTGG - 3’ 
**Reverse: Ospa Out 2 pt. Borrelia burgdorferi s.l.: 5’ – CACTAATTGTTAAAGTGGAAGT - 3’ 
**Reverse: Ixri pt genul Ixodes: 5' - CAAACGCGCCAACGAAC - 3' 
**Reverse: TQ16S pt specia Ixodes ricinus: 5’- ACGCTGTTATCCCTAGAG - 3' 

 
Pentru varianta de control pozitiv am folosit 4 µl de ADN şi 6.5 µl de H2O. Amplificarea probelor se realizează într-un 
thermocycler MyGenie 96 Thermal Block (Bioneer), urmărind următorul program de amplificare: 



Etape Temp. Timp Nr. de cicluri 
Denaturare intitala 95oC 5 min. 1  
Denaturare 94oC 30 sec. 30 
Atasarea primerilor 42oC 30 sec. 30 
Elongare 72oC 30 sec. 30 
Elongare finala 72oC 5 min  1 
 
Produsul amplificat se verifica in gel de agaroza de 1.5 %. 
 

2.5.3. Metoda RFLP 

Metodologia de lucru presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 
a. Obţinerea produsului prin nested-PCR. 
Pentru acest scop se foloseşte ADN deja amplificat cu amorsele (primerii) menţionate anterior. În această reacţie se 
foloseşte următorul amestec de reactivi: 
 
PCR Master Mix 2x (Fermentas) 12.5 µl 
Primer F: Ospain 1* 1 µl 
Primer R: Ospain 2** 1 µl 
ADN 10.5 µl 
TOTAL 25 µl 
* 5’ - GCA AAATGTTAGCAGCCTTGAT- 3’, **5’-CTGTGTATTCAAGTCTGGTTCC- 3’ amorse de la Generi-Biotech. 

Programul de amplificare este: 
Etape Temp. Timp Nr. de cicluri 
Denaturare intitala 95oC 5 min. 1  
Denaturare 94oC 30 sec. 30 
Atasarea primerilor 42oC 30 sec. 30 
Elongare 72oC 30 sec. 30 
Elongare finala 72oC 5 min  1 
b. Digestia enzimatica a produsului PCR obţinut folosind enzimele de restricţie 
ADN-ul amplificat este supus digestiei cu enzima de restricţie Tru1I (MseI): 

 se amestecă 10 µl de ADN amplificat cu 4 µl de H2O, 1 µl 10 X Tampon R (furnizat cu enzima, Fermentas) şi 0.5 
µl Tru1I (MseI) 

 ae incubează la 65oC timp de 60 de minute 
 se adaugă 0.6 µl de 0.5 M EDTA (Lonza) 
 fragmentele rezultate în urma digestiei se analizează într-un gel de agaroză de 2%. 

c. Electroforeza in gel de agaroza  
Pentru verificarea amplificării ADN-lui extras se realizează un gel de agaroza de 1.5%, iar pentru verificarea RFLP-lui 
un gel de 2%. Pregătirea produşilor de amplificare în vederea migrării în gel de agaroză: 

 prepararea gelului de agaroză de 1.5 % : 
 0.525 g agaroză (Merck) 
 35 ml tampon TAE 1X (Tris - EDTA  - Acid acetic glacial, Merck) 
 3 µl bromură de etidium (Bio-Rad) 
 lichidul se fierbe la microunde până devine limpede (~ 3-4 min) 

Se pregatesc  probele: 
 2 µl de 6x Loading dye (Bio-Rad) + 4 µl de ADN extras 

Se foloseşte marker molecular de 1 kb respectiv 100 bp (O’GeneRulerTM 1 kb/100 bp Plus DNA Ladder, ready-to-use - 
Fermentas). Parametrul campului electric: 110 V, 400 mA, 30 min. Probele se migrează într-un aparat de electroforeză 
compus din cuva de electroforeză tip Mini-Sub Cell GT (Bio-Rad) şi sursa de alimentare Power Pac Basic (Bio-Rad). 
Gelul de agaroză se vizualizează la un transiluminator BioDoc-ItTM si Visi-Doc ItTM Imaging System (UVP). 
 

3. Rezultate 
 

3.1. Noi modele experimentale pentru studiul relaţiei Borrelia – căpuşă vector 

3.1.1. Modelarea spaţiala a distribuţiei căpuşei Ixodes ricinus 
Prin flagging au fost capturate din 188 locaţii forestiere (figura 1) din toate cele 41 judeţe ale ţării,, 13771 căpuşi 
aparţinând speciilor I. ricinus (86.9%), Dermacentor marginatus (9.5%) şi Haemaphysalis punctata (2.6%). I. ricinus a 
fost prezent în 97.7% (n=180) dintre locaţii, apărând exclusiv în 41.7%, iar în celelalte a fost specia dominantă, 
reprezentând peste 70% din totalul comunităţilor de căpuşi. 



 

 

 
 
 
 
 

Fig. 1 Distribuția spațială a siturilor de colectare 

Au fost elaborate două modele ale distribuţiei spaţiale:  
1. pe baza datelor din flagging, folosind abordarea algoritmului entropiei maxime. S-au folosit câteva variabile 

(habitat, climă, altitudine) pentru construirea câtorva modele (fig. 2a). 
2. modelul spațial al prevalenței relative a Ixodes ricinus, în comunitatea totală de căpuşe din site-urile de colectare, 

folosind tehnica de cokriging, respectiv prevalenţa relativă a I. ricinus la fiecare punct de colectare (fig. 2b). 

  
a) Distribuţia spaţială a Ixodes ricinus Modelul spaţial al prevalenţei relative a I. ricinus 

  

b) Modelul spaţial al prevalenţei relative a I. ricinus 
Datele de prevalenţă relativă prin kriging (SAGA) 

Modelul spaţial al prevalenţei relative a I. ricinus 
Datele de prevalenţă relativă prin co-kriging folosind 

acoperirea forestieră 
Fig. 2 Modele ale distribuţiei spaţiale la I. ricinus 

 
Concluzii referitoare la distribuţia spaţială: 
1. este influenţată de distribuţia pădurilor de foioase; 
2. alţi predictori (zonele agricole, precipitaţiile, altitudinea) au o contribuţie redusă în dezvoltarea modelului; 
3. distribuţia spaţială modelată folosind „entropia maximă” arată o distribuţie naţională, grupată în special în zonele 

împădurite; 
Concluzii referitoare la prevalenţa relativă:  
1. deși I. ricinus este o specie dominantă în aproape tot intervalul său, există mai multe zone în care poziția dominantă 

este mai puțin clară. Aceasta se datorează prezenţei altor specii de căpuşi (D. marginatus) 



 
3.1.2. Cheie moleculară și cod de bare pentru unele specii de căpușe din România 
După optimizare, primerii LCO / HCO au produs cei 710 bps ampliconi aşteptaţi în toate cele zece specii examinate.  
Din cele 10 specii examinate secvențele codurilor de bare la 5 specii au fost noi (numărul secvențelor noastre de 
aderare sunt indicate în paranteze de mai jos): Ixodes redikorzevi (JX394200, JX394201, JX394202, JX394203, și 
JX394204), Ixodes arboricola (JX394194, JX394195 ), Haemaphysalis concinna (JX394179, JX394180, JX394181, 
JX394182, și JX394183), Haemaphysalis sulcata (JX394188, JX394189), și Rhipicephalus rossicus (JX394209, JX394210, 
JX394211, și JX394212). 
Astfel, a fost reconstruit arborele filogenetic al celor patru genuri de căpuşi examinate (Ixodes, Hyalomma, 
Haemaphysalis și Rhipicephalus), folosind secvențe noastre și secvențele omoloage din NCBI (figura 3). 
 

 
 

Fig. 3 Arborele filogenetic al genurilor de căpuşi: 
Ixodes, Hyalomma, Haemaphysalis şi Rhipicephalus 

 

Estimările de divergență evolutivă medie a secvenţelor 
perechi din cadrul speciilor au fost: 0 pentru 
Rhipicephalus rossicus, 0.0007 pentru Haemaphysalis 
concinna, 0.0012 pentru Rhipicephalus sanguineus și 
Ixodes redikorzevi, 0.0018 pentru Ixodes hexagonus, 
0.0024 pentru Haemaphysalis sulcata și Ixodes 
arboricola, 0.0032 pentru Hyalomma aegyptium, 
0.0044 pentru Ixodes vespertilionis și 0.0052 pentru 
Haemaphysalis punctata. 
Estimările de divergență evolutivă dintre specii au avut 
cea mai mare valoare pentru Ixodes vespertilionis și 
Rhipicephalus sanguineus, 0.215. Estimările de 
divergență evolutivă în cadrul genurilor au fost: 0.0032 
pentru Hyalomma, 0.0386 pentru Rhipicephalus, 0.0967 
pentru Haemaphysalis și 0.1153 pentru Ixodes. Cea mai 
mare valoare pentru estimările de divergență evolutivă 
dintre cele 4 genuri a fost 0.179 dintre Ixodes și 
Rhipicephalus. 
Analiza secvenței codului de bare de la speciile studiate 
au arătat că există 2 enzime de restricție care 
acţionerază la toate cele 10 specii studiate și de 
asemenea la cele mai multe dintre specii au dat diferite 
profiluri de restricție. Digestie unică cu enzima AseI 
(Figura 4) a exprimat profiluri restricție diferite pentru 
toate speciile, cu excepția lui I. hexagonus și I. 
vespertilionis 

 
Fig. 4 Profiluri de restricţie exprimate prin utilizarea 

enzimei AseI 
. 

 
 

 
 



O digestie ulterioară cu enzima de restricție Taqi a 
generat profiluri de restricție diferite pentru fiecare 
specie (Figura 5). Este important de reținut că profilul  
 
de restricție în cazul speciei Rhipicephalus rossicus a 
arătat o variaţie intraspecifică; cu toate acestea cele 2 
variante au fost diferite de profilurile celerlalte specii.  

 
Fig. 5 Profiluri de restricţie exprimate prin utilizarea 
enzimei Taqi 

 

3.2. Relevarea unor noi aspecte privind interrelaţia Borrelia – căpuşe 

3.2.1. Agenţi patogeni asociaţi cu Hyalomma aegyptium colectate de pe ţestoasele dobrogene 
Prelucrarea căpuşelor H. aegyptium prin metode de biologie moleculară (analiza PCR) a relevat prezenţa a trei patogeni 
A. phagocytophilum, Ehrlichia spp. şi C. burnetii din cei patru luaţi în studiu (nicio proba nu a prezentat ADN de B. 
burgdorferi s.l.). Din totalul de căpuşe examinate, 145 au fost infectate cu cel putin un patogen (32.4%; 145/448; CI 
95%: 28.1-36.9). Cea mai mare prevalenţă moleculară a fost obţinută pentru A. phagocytophilum (18.8%), urmată de 
Ehrlichia spp. (14.1%) şi C. burnetii (10%). Cel mai frecvent stadiu evolutiv infectat cu cel puţin un agent patogen a fost 
reprezentat de nimfe (50%;  8/16; IC 95%: 24.7-75.3) urmate de adulte, masculi (33.9%; 103/304; IC 95%: 28.6-39.5) 
şi femele (27%; 34/126; IC 95%: 19.5-35.6). 
Prevalenţa co-infecţiilor a fost de 9.8% (44/448; CI 95%: 7.3-13.1%), acestea fiind mai frecvent întâlnite la nimfe 
(12.5%; 2/16; CI 95%: 1.6-38.3) şi masculi (12.2%; 37/304; CI95%: 8.8-16.5) decât la celelalte stadii evolutive 
(p<0.00001). Cel mai prevalent tip de co-infecţie a fost A. phagocytophilum - Ehrlichia spp. (43.2%; 19/44; CI 95%: 
28.3-59.0) urmat de A. phagocytophilum – C. burnetii (38.6%; 17/44, CI 95%: 24.4-54.5) (tabel 2). 
 
Tabel 2. Prevalenţa moleculară (ADN) a speciilor A. phagocytophilum, Ehrlichia spp., C. burnetii în H. aegyptium recoltate 
de la T. graeca 

 
 

Nr căpuşi Frecvenţă Prevalenţă % 95%CI 

Anaplasma phagocytophilum 

Larvae 2 0 0 0.0-84.2 

Nymphs 16 8 50 24.7-75.3 

Females 126 0 0 0,0-2,9 

Males 304 76 25 20.3-30.3 

Total 448 84 18.8 15.3-22.7 

Ehrlichia spp. 

Larvae 2 0 0 0.0-84.2 

Nymphs 16 0 0 0.0-20.6 

Females 126 20 15.9 10.0-23.4 

Males 304 43 14.1 10.5-18.7 

Total 448 63 14.1 11.0-17.7 

Coxiella burnetii 

Larvae 2 0 0 0.0-84.2 

Nymphs 16 2 12.5 1.6-38.3 
Females 126 19 15.1 9.3-22.5 

Males 304 24 7.9 5.2-11.7 

Total 448 45 10 7.5-13.3 

 
Din cele 45 ţestoase dobrogene luate în studiu, 27 au prezentat căpuşe infectate (60%; CI 95%: 44.3-74.3). 18 ţestoase 
(40%) au avut căpuşe infectate cu A. phagocytophilum, 21 (46.7%) cu Ehrlichia spp. şi 15 (33.3%) cu C. burnetti. Din 
cele 27 de ţestoase de pe care au fost colectate căpuşe infectate, 18 au prezentat căpuşe infectate sau co-infectate cu cel 
puţin doi patogeni. 

Rhipicephalus 
rossicus 



Prezenţa şi prevalenţa relativ crescută a celor trei patogeni zoonotici în H. aegyptium ridică problema importanţei lor 
epidemiologice în ecologia bolilor. Deşi ţestoasele sunt considerate rezervoare puţin probabile pentru A. 
phagocytophilum şi Ehrlichia spp. iar ambii patogeni au fost prezenţi în H. aegyptium, această corelaţie poate fi 
considerată un important indicator pentru (1) o posibilă creştere a comportamentului de schimbare a gazdelor 
căpuşelor în rândul gazdelor rezervor competente (ex. ariciul) şi (2) transmiterea transstadială. De asemenea, dacă 
luăm în consideraţie şi prezenţa lui C. burnetii, putem concluziona că Testudo greca şi căpuşele ei ar trebui evaluate mai 
serios când se studiază eco-epidemiologia bolilor zoonotice. 
 
3.2.2. Prima semnalare a infecţiei cu Borrelia burgdorferi sensu lato la două specii de carnivore amenințate: 
dihorul pătat, Vormela peregusna și nurca europeană, Mustela lutreola (Mammalia: Mustelidae) 
Între 2009 și 2011, 5 exemplare aparținând la două specii de mustelide amenințate au fost aduse la Laboratorul de 
Parazitologie și Boli parazitare în stare congelată. Animalele moarte au fost colectate ca victime ale traficului (Vormela 
peregusna), sau ca victime accidentale ale capcanelor din timpul studiilor de teren (Mustela lutreola). Aceste capcane au 
fost folosite ca parte a studiilor de biodiversitate și ecologie în partea centrală a Deltei Dunării. Moartea accidentală a 
animalelor în capcane vii a fost cauzată de îngheț în dimineţi cu temperaturi extreme sau starea proastă de sănătate 
generală cauzate de inundații. Examinarea blănii şi a pielii acestora nu a evidențiat prezența paraziților externi.  
În timpul necropsierii acestor animale au fost prelevate mostre de tesut (miocardul) și prelucrate pentru extracția 
ADN-ului (Qiagen, Blood & DNeasy Kit). În toate procedurile de extracție a fost inclus un martor de extracție pentru a 
controla contaminarea încrucișată între extracte. ADN-ul brut a fost analizat printr-un protocol PCR în conformitate cu 
Priem et al. (1997) (utilizând primerii Generi Biotech) pentru Borrelia burgdoferi sensu lato (5'-
GGGAATAGGTCTAATTTAGCC-3 ', 5'-CACTAATTGTTAAAGTGGAAGT-3') care vizeaza gena OSPA. Fiecare protocol PCR 
realizat a fost însoţit de probe de control negativ. Probele pozitive la PCR au fost analizate ulterior prin RFLP folosind 
câte două enzime restricție Alwl (BsPI) și MseI (Tru1 I) (Fermentas), în conformitate cu protocolul producătorului. 
Analiza PCR a exprimat pozitivitate la Borrelia burgdorferi sensu lato în trei probe (ML2, ML3 și VP1), care aparțin la 
două specii gazdă: M. lutreola și V. peregusna. 
Analiza RFLP a genei OSPA restricţionată şi amplificată OSPA a exprimat benzi la 183/134/74 perechi de baze (bp) 
pentru enzima de restricție MseI (Tru1 I) și un model secundar la 227/164 pb pentru Alwl (BsPI ), care este orientativă 
pentru Borrelia burgdorferi sensu stricto (ss), în toate cele trei probe pozitive (figura 6, a şi b). 
 

 

 
Fig. 6 Modelyl RFLP a genei OSPA izolate şi amplificate 
cu MseI (Trull) (A) și Alwl (BsPI) (B): M - 100 pb scara 
moleculară (Fermentas). 1-3 - martorii pozitivi: B. 
burgdorferi ss, B. garinii, B. afzelii, 4 - B. burgdorferi ss 
(Vormela peregusna), 5 - B. burgdorferi ss (Mustela 
lutreola), 6 - B. burgdorferi ss (Mustela lutreola). 
 
 

3.2.3. Asimetria fluctuantă şi dezvoltarea ontogenetică la lacertide; influenţa stresului antropic şi a 
parazitismului 
Au fost identificaţi ectoparaziţi din genurile: Ixodes, Hyalomma şi Ophionyssus. Au fost colectate un număr de 772 larve 
şi 348 nimfe de Ixodes ricinus. Celelalte două genuri au avut prezenţe nesemnificative. 
Dintre speciile de lacertilieni, au fost colectati ectoparaziţi de la Lacerta viridis, Lacerta agilis, Podarcis muralis şi 
Zootoca vivipara. Cel mai frecvent parazit colectat a fost Ixodes ricinus, urmat de Ophionyssus sp. şi Hyalomma 
marginatum. 
Chelonienii (Testudo graeca) sunt purtători de Hyalomma aegyptium. 
Ofidienii colectati nu au avut paraziţi. 
În cadrul colectărilor, au fost făcute mai multe fotografii la fiecare individ de lacertilian, în vederea evaluării asimetriei 
fluctuante (AF). Totodată au fost caracterizate habitatele după gradul de antropizare. Ulterior, au fost făcute corelaţii 
între gradul de stres antropic al habitatelor şi asimetria fluctuantă a şopârlelor. De asemenea, au fost făcute colectări de 
juvenili şi subadulţi de Lacerta agilis şi L.viridis, pentru a stabili procentul de asimetrii fluctuante în cadrul categoriilor 
de vârstă. Toate aceste date au fost corelate cu numărul de ectoparaziţi (Ixodes ricinus) pentru fiecare individ, pentru a 
stabili existenţa unei corelaţii între AF şi gradul de parazitare al indivizilor. 
Rezultatele obţinute arată că între indivizii din primul an de viaţă şi ceilalţi există diferenţe statistic semnificative, 
referitoare la procentul de AF, ducând la concluzia că această anomalie a dezvoltării este mai putin legată de factorii 
genetici, şi mai mult de stresul determinat de factorii externi. De asemenea, s-a stabilit o legătură între numărul de 
paraziţi, AF şi gradul de antropizare al habitatului. 
 



3.3. Caracterizarea genogeografică a tulpinilor de B. burgdorferi s.l. izolate de la artropode şi 
vertebrate din România şi relevarea importanţei epidemiologice 

 
3.3.1. Monitorizarea prevalenţei anticorpilor anti B. burgdorferi la populaţiile de biungulate sălbatice din 
România 
Activitatea de dozarea a anticorpilor anti B. burgdorferi s.l. a fost continuată în anul 2012. Obţinerea de probe de ser de 
la mistreţi a fost dificilă, fiind restricţionată la cele prelevate în scopul diagnosticului de pestă porcină clasică, în 
concordanţă cu normele de protecţie ale biofondului silvatic. S-a utilizat testul SNAP 4Dx® (Idexx Laboratories SUA), iar 
rezultatele obţinute au fost negative.  
Pentru clarificarea rolului potenţial de rezervor al animalelor din această specie, s-au realizat teste legate de activitatea 
borrelicidă bazată pe complement a serurilor de mistreţ. Tulpinile utilizate au fost tulpini ATCC, B. burgdorferi s.s. şi B. 
garinii şi serurile de mistreţi diluate 10%, 25% şi 50%. Ca martori s-au utilizat culturi tratate şi netratate cu seruri în 
care complementul a fost inactivat termic. Pe baza scăderii distinct semnificative (p=0,01) a numărului de bacterii 
viabile din culturile tratate cu seruri diluate, idependent de tulpină, s-a putut concluziona că serul de mistreţ are 
capacitate borrelicidă, susţinând rolul de gazdă zooprofilactică al acestei specii în consecinţă nu reprezintă specii 
santinelă pentru om. 
Probele de organe (splină, ficat, rinichi şi ganglioni limfatici) provenite de la mistreţi au fost supuse procesului de 
extracţie a ADNului folosind kitul comercial G-Dex II Genomic DNA Extraction for Cell/Tissue (iNTrON Biotechnologies, 
Korea), iar mai apoi procedeului de amplificare prin PCR, pentru stabilirea prevalenţei infecţiei sistemice cu B. 
burgdorferi s.l. La un număr egal de probe prelevate, prevalenţa infecţiei sistemice a fost de 1,14%, în scădere prin 
comparare cu perioada de referinţă, cu o prevalenţă de 4,82%.  În funcţie de fondurile de vînătoare investigate, 
prevalenţa a variat între 0-6,25% comparativ cu 0-27,59% (p<0,03). 
Referitor la cele 343 probe recoltate de la ungulate sălbatice, ADN de B. burgdorferi s.l. a fost identificat în ţesutul 
hepatic al unui căprior (Capreolus capreolus) (1/343, 0.2%), vânat în judeţul Cluj. Tehnica RFLP a permis identificarea 
genotipului B. garini. 
Prevalenţa infecţiei cu A. phagocytophilum este redată în tabelul 3. Niciunul dintre cei 200 de ectoparaziţi recoltaţi nu a 
prezentat ADN-ul vreunuia dintre cei doi patogeni studiaţi. 
 

Tabel 3 Datele probelor positive de A. phagocytophilum 

Specie Nr. probe Frecvenţă Prevalenţă % CI95% p 

Cord 

C.capreolus 21 5 23.8 8.2-47.2 

p< 0.00001 

C. elaphus 21 0 0 0 

O. ammon 2 0 0 0 

S. scrofa 299 1 0.3 0.0-1.8 

Total 343 6 1.7 0.7-4.0 

Ficat 

C.capreolus 21 7 33.3 14.6-57.0 

p< 0.00001 
C. elaphus 21 0 0 0 

O. ammon 2 1 50 1.3-98.7 

S. scrofa 299 0 0 0 

Total 343 8 2.3 1.1-4.7  

TOTAL 343 11 3.2 1.7-5.8  

 
3.3.2. Monitorizarea prevalenţei anticorpilor anti-Borrelia burgdorferi sensu lato la animale din Delta Dunării   
Pentru identificarea anticorpilor prezenţi la cai, s-a utilizat reacţia de imunofluorescenţă, cu aplicarea unui kit 
comercial (MegaScreen FluoBorrelia horse, MegaCor Diagnostik GmbH, Germania). Etapele reacţiei au fost realizate 
conform indicaţiilor producătorului, iar evaluarea rezultatelor s-a realizat prin compararea fluorescenţei diferitelor 
probe cu aceea a martorilor (negativ şi pozitiv).  Dintr-un total de 58 de probe testate în 2011, 9 au prezentat un titru 
detectabil de anticorpi anti-B. burgdorferi s.l., seroprevalența fiind de 15,51 %. Investigaţia a fost continuată pentru 
evaluarea caracterului de gazdă al cailor în ciclul epidemiologic al borreliozei prin aprecierea capacităţii borrelicide a 
serului de cal. Tulpinile utilizate au fost tulpini de B. burgdorferi s.s. CB53, ATCC B. burgdorferi s.s., ATCC B. garinii, B. 
garinii CB61, B. afzelii CB43 după 8 respectiv 11 pasaje şi serurile de cai negativi la IFA, diluate 5%, 10%, 25% şi 50%. 
Ca martori s-au utilizat culturi tratate şi netratate cu seruri în care complementul a fost inactivat termic. Serul de cal a 
avut acţiune borrelicidă în cazul tulpinilor B. burgdorferi s.s. CB53, B. garinii CB61, B. afzelii CB43/XI celelate tulpini 
fiind rezistente la acţiunea complementului din serul de cal. Pe baza tiparelor de rezistenţă identificate există 
posibilitatea ca ecvidele să reprezinte gazde rezervor pentru anumite tulpini de B. burgdorferi s.l. dar pentru precizare 
trebuie efectuate teste de xenodiagnostic. 
 
3.3.3. Căpuşi parazite la rozătoare în România: preferinţe de fazde, structura comunităţii şî distribuţie 
geografică 



Din totalul de 423 animale examinate, 125 (29.55%) au fost infestate cu căpușe, cu o intensitate medie de 3.86 şi o 
abundenţă medie de 1.14 (Tabelul 4). Cea mai mare prevalență a infestării cu căpușe a fost evidenţiată la Microtus 
arvalis (70.37%), în timp ce două specii nu au prezentat infestări cu căpușe (Mus musculus, Rattus norvegicus). 
Intensitatea cea mai mare a fost găsită la Apodemus agrarius (7.10) și cea mai mare abundenţă medie la M. arvalis 
(2.87). 
 

Tabel 4 Prevalenţa, intensitatea şi abundenţa parazitismului cu căpuşe la specii de gazde rozătoare 

 
Numărul total de căpușe colectate de la rozătoare a fost 483, cu opt specii identificate (tabelul 5). Speciile dominante au 
fost I. ricinus (71.01%), urmată de I. redikorzevi (23.60%) și I. apronophorus (2,48%). Celelalte 5 specii au reprezentat 
fiecare mai puțin de 1,5% din totalul căpușe colectate. Majoritatea I. ricinus colectate au fost larve (76.97%), în timp ce 
în cazul lui I. redikorzevi, nimfele au fost predominante (82.46%). 
 

Tabel 5 Distribuția stadiilor de dezvoltare a căpușelor ce se hrănesc pe rozătoare, din România  
(numărul și procentajul total) 

 

 
 
Cea mai mare prevalență globală a fost inregistrată pentru I. ricinus (20.57% din rozătoarele infestate), urmată de I. 
redikorzevi (7.09%). Toate celelalte specii căpușe au avut prevalențe mai mici de 0,5% (tabelul 6). Doar două gazde au 
prezentat parazitism polispecific, cu I. ricinus + I. redikorzevi, respectiv I. ricinus + Dermacentor marginatus. 
 

Tabel 6 Prevalența stadiilor de dezvoltare pe specii de căpușe (numărul și procentul total) 



 
 * 2 animale cu infestări polispecifice 
Cel mai mare număr de specii gazdă a fost înregistrat pentru I. ricinus (8 specii gazdă), urmat de I. redikorzevi (3 specii 
gazdă) și Rhipicephalus sanguineus (2 specii gazdă). Toate celelalte specii de căpușe au fost găsite găsite doar pe o 
specie singură gazdă. Căpușe adulte (indiferent de specie) au fost recoltate de la 5 specii gazdă, nimfele au parazitat 6 
specii gazdă, iar larvele 7 specii (Tabelul 7). 
 

Tabel 7 Asociaţii căpuşe - rozătoare gazde în România 

 

 
Aa - Apodemus agrarius; Af - Apodemus flavicollis; As - Apodemus sylvaticus; Au - Apodemus uralensis; Mg - Myodes 
glareolus; Mm - Micromys minutus; Ma - Microtus arvalis; Msu - Microtus subterraneus; Msp - Mus spicilegus; Sc - 
Spermophilus citellus; 
 
Distribuția regională a căpuşelor care parazitează rozătoarele din Roâmnia relevă că anumite specii au fost găsite în 
ambele regiuni analizate (de exemplu, I. ricinus în regiunile Centrală și de Sud-Est a României), în timp ce altele s-au 
limitat la regiunea centrală (I. apronophorus, I. trianguliceps) sau de sud -est (I. laguri, Haemaphysalis sulcata, R. 
sanguineus, I. redikorzevi) (figura 7) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 Distribuţia regională a căpuşelor parazite la 
rozătoare, în România 

 



3.3.4. Ariciul, Erinaceus roumanicus ca gazdă pentru căpuşe infectate cu Borrelia burgdorferi sensu lato şi 
Anaplasma phagocytophilum în Romania 
Din cei 57 de arici examinaţi, 24 au prezentat o infestare cu căpușe. Cele mai multe căpușe (n = 959) au fost Ixodes 
ricinus. Două exemplare de Rhipicephalus sp. și unul de Dermacentor sp. au fost recoltaţi de pe doi arici. Cu toate acestea, 
aceste căpușe au fost excluse din analiză în continuare datorită prevalenței reduse. Prevalența dependent de stadiul de 
dezvoltare, a fost, după cum urmează: 16,5% larve (158/959; 95% CI: 14,2% -19,0%), nimfe 55,3% (530/959; 95% CI: 
52,1% -58.4%), femele 21.8 % (209/959; 95% CI: 19,2% -24.6%), iar masculii 6,5% (62/959; 95% CI: 5,0% -8,3%) 
(Tabelul 8). 
Prevalenta globala a B. burgdorferi s.l. în căpușe a fost de 0,4% (4/959; 95% CI: 0.1-1.1%). Rezultatele pozitive au fost 
înregistrate la 3 nimfe și 1 mascul. Din toţi cei 24 de arici infestaţi cu I. ricinus, doi au prezentat căpușe infectate cu B. 
burgdorferi sl (8,3%; 2/24, 95% CI 1.1-28.0) (Tabelul 8). În toate cazurile, genospecia identificată a fost Borrelia afzelii. 
Un total de 115 din cele 959 căpușe recoltate (12%, 95% CI: 10.0-14.3%) a fost pozitive pentru A. phagocytophilum 
(Tabelul 8). Dintre acestea 101 au fost nimfe. Opt arici infestaţi cu I. ricinus au prezentat căpuşi infectate cu A. 
phagocytophilum (34,8%; 8/23; 95% CI 16.4-57.3). Cea mai crescută prevalență a ADN-ului de A. phagocytophilum a 
fost decelată la nimfe (19,1%; 101/530; 95% CI 15.9-22.7). 
Doi arici (8,3%, 2/24; 95% CI 1.1-28.0) au avut căpuşe pozitive pentru B. burgdorferi sl și A. phagocytophilum.  
O căpuşă a fost pozitivă pentru ambii patogeni investigaţi 0,1% (1/959; CI 0.0-0.7%). 
 

Tabel 8 Prevalenţa moleculară (ADN) a B. burgdorferi s.l. şi A. phagocytophilum în căpuşe colectate de la arici 

 
 
3.3.5. Distribuţia spaţială și prevalenţa moleculară a genospeciei Borrelia burgdorferi la căpuşa Ixodes ricinus 
din România: studiu naţional. 

 
3.3.5.1. Prevalenţa Borrelia burgdorferi s.l. la căpuşe 

Un total de 12.221 (4,46% larve, nimfe 42,35%, adulți 53.19%) căpușe questing I. ricinus au fost analizate pentru a 
determina prezența bacteriei Borrelia burgdorferi sl folosind PCR. Infecția cu B. burgdorferi S.L. a fost detectată în 55 de 
localități din 183 (30.1%, 95% CI: 23.5 - 37.3). Prevalenţa locală din localitățile pozitive a variat între 18,18% și 0,75%, 
cu o medie în localitățile infectate de 3,8% (172/4518; 95% CI: 3.3-4.4). Prevalența locală pentru toate site-urile de 
colectare este prezentată în figura 8. 
Prevalenţa globală a infecţiei cu B. burgdorferi sl a fost de 1,4% (172/12, 221; 95% CI: 1.2-1.6). Cea mai mare prevalență 
a fost înregistrată la femle (3,2%; 104/3273; 95% CI: 2.6-3.9), urmate de masculi (1,3%; 41/3227, 95% CI: 0.9-1.7), 
nimfe (0,5; 25 / 5176, 95% CI: 0.3 - 0.7) și larve (0,4%; 2/545; 95% CI: 0.1-1.5). Prevalența generală în căpușele adulte 
(2,2%; 145/6500; 95% CI: 1.9-2.6) a fost mai mare decât în stadiile imature (0,5%; 27/5721, 95% CI: 0.3 - 0.7), dar nu 
semnificativ statistic (p = 0.4114). Dacă vom calcula prevalența folosind doar populațiile pozitive, valoarea totală este 
de 3,8% (172/4518; 95% CI: 3.3-4.4), cu valori mai mari pentru adulți (6,5%; 145/2216; 95% CI: 5.6-7.7 ). 

 
3.3.5.2. Prevalenţa genospeciilor de Borrelia burgdorferi s.l. 

Analiza RLB a probelor pozitive prin PCR pentru B. burgdorferi sl sunt prezentate în tabelul 9. Trei genospecii au fost 
identificate. Rezultate concordante au fost obținute după restricţia produselor amplificate cu enzima TrulI. Majoritatea 
căpușelor au fost infectate cu Borrelia afzelii (126/12, 221; 1,03% sau 73.25% din căpușe infectate), urmată de B. 
garinii (65/12, 221; 0,53% sau 37.79% din căpușe infectate) și B. burgdorferi ss (12/12, 221; 0,10% sau 6,98% din 
căpușe infectate). O sută patruzeci și una din cele 172 căpușe infectate (82%, 95% CI: 75.4 - 87.4) au avut infecții 
monospecifice. Co-infecţiile au fost detectate la 31 de căpușe din cele 172 infectate (18%). Cele mai frecvente co-infecții 
au fost de B. afzelii + B. garinii. Interesant, pentru B. garinii, din cele 65 I. ricinus infectate, la 30 (46,2%, 95% CI: 33.7 - 
59.0) au fost depistate co-infecţii. 



Distribuția spațială a celor trei genospecii identificate este prezentată în figura 9. Cele mai larg răspândite genospecii 
din România a fost B. afzelii (46 localități), urmată de B. garinii (23 localități) și B. burgdorferi ss (12 localități). Co-
infecții s-au găsit în 14 localități: trei localități cu toate cele trei genospecies, zece cu B. afzelii + B. garinii și una cu B. 
garinii + B. burgdorferi ss. 
Un alt rezultat interesant din studiul nostru este asocierea speciilor în localitățile în care au fost identificate mai mult de 
o genospecie. În majoritatea acestor localități căpușele individuale au arătat un număr mare de co-infecții (figura 10), 
sugerând utilizarea multiplă a gazdelor de către căpușe simpatrice. 
 

   
Fig. 8 Prevalenţa local pentru toate 
site-urile de recoltare a căpuşilor 

Fig. 9 Distribuția spațială a celor trei 
genospecii identificate 

Fig. 10 Prevalenţa co-infecțiilor în 
căpuşi individuale 

 
Tabelul 9 Frecvenţa şi prevalenţa B. burgdorferi s.l. şi a genospeciilor sale la căpuşele I. ricinus examinate din România 

Genospecii de 

Borrelia burgdorferi s.l. 

Frequenţă (n) Din total 

(% infectate) 

Prevalenţă 

(% examinate) 
95% CI p 

B. afzelii 97 56.4 0.8 0.6-1.0  

B. garinii 35 20.3 0.3 0.2-0.4 

0.00001 

B. burgdorferi s.s. 9 5.2 0.1 0.0-0.1 

B. afzelii + B. garinii 28 16.3 0.2 0.2-0.3 

B. garinii + B. burgdorferi s.s. 2 1.2 0.0 0.01-0.1 

B. burgdorferi s.s.+ B. afzelii 1 0.6 0.0 0.0-0.1 

TOTAL infectate 172 100.0 1.4 1.2-1.6  
 

 
3.3.6. Identificarea Borrelia burgdorferi sensu lato în căpuşe recoltate de la oameni din România 
Un număr total de 532 de căpușe aparţinând la trei specii au fost colectate de la pacienti umani in timpul studiului: 518 
I. ricinus (97,3%), 10 Dermacentor marginatus (1,8%), 3 Haemaphysalis spp.. (0,5%) și o căpușă neidentificată din cauza 
distrugerii. În regiunea din România (Transilvania) unde s-a realizat studiul I. ricinus este căpuşa, de departe, cea mai 
frecvent identificată la om. 
O identificare clara a genospeciilor implicate, bazată pe un interval unic al temperaturilor de topire a evidenţiat 
prezenţa speciilor B. burgdorferi, B. afzelii și B. lusitaniae. 


