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1. Introducere 
 
În această etapă s-au urmărit trei obiective: (1) Dezvoltarea de noi modele experimentale pentru studiul relaţiei 
Borrelia – căpuşă vector cu doua activităţi (1a) Dezvoltarea unor metode de cultivare in vitro a căpuşelor ca alternativă 
la creşterea pe animale de laborator, în contextul studiului bolilor vectoriale şi (1b) Cultivarea patogenilor din genul 
Borrelia folosind sistemul in vitro dezvoltat; (2) Relevarea unor noi aspecte privind interrelaţia Borrelia – căpuşe cu 3 
activităţi (2a) Capacitatea de transmitere pe verticală (transovarian şi transstadial) la specii de căpuşe la care acest 
aspect nu se cunoaşte (2b) Capacitatea de transmitere orizontală (de la masculi la femele şi invers) la specii de căpuşe 
la care acest aspect nu se cunoaşte (2c) Punerea la punct şi brevetarea unei metode de colectare a căpuşelor nehrănite 
din mediu folosind capcane cu dioxid de carbon şi (3) Caracterizarea genogeografică a tulpinilor de B. burgdorferi s.l. 
izolate de la artropode şi vertebrate din România şi relevarea importanţei epidemiologice cu 3 activităţi (3a) 
Monitorizarea prevalenţei anticorpilor anti-Borrelia burgdorferi sensu lato la animale din Delta Dunării (3b) 
Monitorizarea prevalenţei anticorpilor anti-Borrelia burgdorferi sensu lato la populaţii de biungulate sălbatice din 
România şi (3c) Identificarea speciilor de capuse cu rol de vector si a stadiilor evolutive implicate in transmiterea 
borreliilor in Romania. La obiectivul (3) s-au realizat în plus trei activităţi suplimentare, constând în: (3d) 
monitorizarea seroprevalenţei la om; (3e) monitorizarea prevalenţei moleculare în boli co-transmise de căpuşe la 
păsări şi ariciş (3f) evaluarea diversităţii de căpuşe recoltate de pe oameni şi a diversităţii genetice a speciei Borrelia 

burgdorferi în acestea prin Real Time PCR. 
 

2. Material şi metode 
 

2.1. Probe recoltate 
În perioada 11.12.2011-15.12.2011 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 şi arici (n=39); (3) Alte forme ectoparazitare recoltate de pe reptile, păsări şi 
mamifere (n=6100) şi (4) Probe de ţesuturi şi organe (n=5940). Numărul total de probe recoltate în anul 2011 este: 
32374. 

2.2. Recoltarea, conservarea şi identificarea c ăpuşelor şi a altor ectoparazi Ńi 
Căpuşele au fost recoltate fie prin flagging folosind metoda steagului de pe vegetaţie fie de pe gazde reptile, păsări şi 
mamifere (domestice şi sălbatice). 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 câini, cai, biungulate sălbatice şi arici. Probele de ser au fost 
examinate prin următoarele metode: ELISA, SNAP 4Dx, imunofluorescenţă. 
 
Pentru evaluarea seroprevalenţei infecţiei cu B. burgdorferi în cadrul unor populaţii de câini şi cai din mediul urban şi 
rural, probele au fost recoltate de la 1146 de caini din 25 judeţe. În prealabil s-au obţinut informaţii, pe baza unui 
chestionar tipizat. 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 cai, câini şi mistre Ńi 
În vederea estimării seroprevalenţei au fost utilizate două metode diferite. În cazul cailor a fost preferat un kit 
comercial de imunofluorescenţă (MegaScreen FluoBorrelia horse, MegaCor Diagnostik GmbH, Germania). Serurile 
obţinute au fost diluate conform indicaţiilor producătorului și aplicate în godeurile tapetate cu spirochete B. 
burgdorferi s.l. După spălare și o nouă incubare cu o soluţie de anticorpi anti IgG de cal, marcaţi cu fluoresceină, 
rezultatele au fost citite la microscopul cu UV, la o mărire de 400x. Compararea fluorescenţei diferitelor probe cu cea 
obţinută la martorii pozitivi și negativi incluși în kit a permis împărţirea lor în pozitive și negative. 
În cazul câinilor, o altă metodă de estimare a seroprevalenței a fost folosită, și anume kitul comercial NovaTec Elisa 
Lyme Canine IgG (NovaTec Immunodiagnostica GmbH, Austria). După diluarea corespunzătoare a probelor, incubarea 
lor in placa cu 96 de godeuri ai căror pereți au fost tapetați cu spirochete (B. garinii), spălare, adăugarea de anticorpi 
anti IgG canini marcați enzimatic cu peroxidaza, o nouă spălare și adăugarea substratului, rezultatele au fost citite la 
cititorul de plăci ELISA (BioRad) folosind o lungime de unda duală, 450/620 nm. Încadrarea rezultatelor s-a făcut prin 
compararea cu valorile obținute pentru martorii pozitiv, negativ și cut-off incluși în kit. Rezultatele dubioase, precum și 
cele pozitive au fost supuse unui al doilea pas de diagnosticare prin Western Blot după modelul folosit în medicina 
umană pentru stabilirea serologică a infecției cu B. burgdorferi s.l. În acest scop s-a folosit tot un kit comercial, din 
aceeași gamă cu testul ELISA, și anume NovaTec Lyme IgG Blot (NovaTec Immunodiagnostica GmbH, Austria). Doar 
rezultatele confirmate prin tehnica Western Blot au fost considerate pozitive. 
 
Îndeplinirea celei de-a doua activități intitulate Monitorizarea prevalenței anticorpilor anti B. burgdorferi la populațiile 
de biungulate sălbatice din România s-a lovit de greutățile 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. 
 

2.3.2. Metoda SNAP 4Dx 
SNAP ® 4Dx ® (IDEXX Laboratories, Westbrook, ME) este un test ELISA utilizat în clinică pentru detectarea calitativă şi 
simultană a anticorpilor de Erlichia canis, Anaplasma phagocytophilum şi Borelia burgdorferi s.l. cât şi a antigenelor de 
Dirofilaria immitis din ser, plasmă sau sânge integral de la câine. Probele se ţin la temperatura camerei timp de 30 de 
min. înainte de testare. Cu ajutorul pipetei de plastic în fiecare tub se distribuie 3 picături din proba de testat; Peste 
probă se adaugă 4 picături din conjugat; Tubul se închide şi se aghită de 2 -3 ori. Dispozitivu SNAP se aşează pe o 
suprafaţă orizontală, după care conţinutul tubului se toarnă în orificiul pentru probă; Proba va ajunge în fereastra de 
citire înainte de a ajunge în cercul de activare (30-60 de secunde). Complexul conjugat/antigen se leagă la 
anticorpul/anigenul marcat pe matrix. Odată ce în cercul de activare a început să se schimbe culoarea, se apasă ferm 
activatorul pentru a alinia corpul dispozitivului SNAP. Proba curge înapoi peste matrix. Fluxul bidirecţional furnizează o 
a doua oportunitate de a se lega la anticorp. Soluţia de spălare curăţă matrixul de detritusuri care ar putea interfera cu 
rezultatele. Soluţia substratului incolor reacţionează cu enzimele conjugate. Fiecare enzimă converteşte moleculele 
multiple ale substratului de la incolor la albastru, amplificând semnalul. Această reacţie formează spoturi albastre în 
fereastra de citire a dispozitivului, culoare care indică un rezultat pozitiv. Citirea rezultatelor se face după 8 minute. 
Orice schimbare de culoare în zonele de probă indică prezenţa de antigen de Dirofilaria, sau de anticorpi anti - A. 

phagocytophilum, - B. burgdorferi sau - E. canis în proba studiată. 

2.4. Recoltarea probelor de Ńesut 
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 130 de specii de 
animale provenind din toate judeţele ţării. 
 

2.5. Metodele de biologie molecular ă 

2.5.1. Extrac Ńia 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. ReacŃia în lan Ń 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). 
 

2.6. Metode de cultivare a bacteriilor din genul Bo rrelia 
Cea mai utilizată metodă de cultivare a B. burgdorferi s.l. din ţesuturile animale (sânge, piele) sau căpuşe este 
însămânţarea acestora direct în mediul BSK. În acest caz, adăugarea de antibiotice reduce riscul de contaminare al 
culturii cu alte bacterii provenite de pe animal sau din mediu. Cele mai frecvent folosite antibiotice includ rifampicina, 
fosfomicina, amfotericina B şi kanamicina. Deşi creşterea borreliilor poate fi detectată de obicei după 1-3 săptămâni de 
la inoculare, există tulpini care cresc foarte lent (câteva luni). Ca metodă de diagnostic, cultivarea borreliilor are 
specificitate de 100%, dar o sensibilitate redusă, iar costurile destul de ridicate şi manoperele multiple necesare nu o 
recomandă în practica curentă. În activitatea de cercetare însă, culturile sunt un instrument foarte util, oferind 
posibilitatea izolării tulpinilor circulante în anumite zone, şi utilizarea acestora în scop de diagnostic,  sau pentru 
infecţii experimentale. S-a dovedit că testele imunologice care folosesc ca şi antigen tulpini locale, dau rezultate mai 
precise. 

2.7. Culturi celulare 
Au fost luate in studiu 5 linii celulare provenite din embrioni de Ixodes ricinius izolat din Anglia (IRE 19, IRE 20) si 
Germania (IRE 11) si Ixodes scapularis izolat din SUA (ISE 6 si IDE 8). Mediile de cultura utilizate pentru intretinerea “in 
vitro” a liniilor celulare amintite au fost: L-15 pentru IRE 19; L-15B pentru ISE 6 si IDE 8; L-15B300 pentru IRE 20. 
Mediul de cultura trebuie preparat proaspat in ziua utilizarii, sau pastrat la 4 °C si utilizat in maxim 2 saptamani. Mediul 
L-15 contine pentru 100 ml: 70 ml mediu Leibovitz; 10 ml Tryptose phosphate broth; 20 ml SFB; 1ml L-glutamine 
200mM si 1 ml Penicilina-Streptomicina. Mediul L-15B contine pentru 100 ml: 85 ml mediu L-15B (mediu Leibovitz 
inbogatit cu minerale si vitamine); 10 ml Tryptose phosphate broth; 5 ml SFB; 1 ml lipoproteina 10% in mediu L-15; 1 
ml L-glutamine 200mM; 1 ml Penicilina-Streptomicina. Mediul L-15B300 contine in 400 ml: 3 parti, 300 ml mediu L-
15B si o parte, 100 ml apa distilata sterila (presiune osmotica 300 mOsm/L). Culturile celulare se incubeaza la 28 °C 
(IRE 19 si IRE 20), respectiv 32 °C (IRE 11, ISE 6 si IDE 8). Mediul se schimba saptamanal prin inlocuirea intre 50% si 
80% din volumul mediului. Pasajul culturilor celulare se face la 2-3 saptamani. Conservarea in azot lichid este dificil de 
realizat si nu intotdeauna are un rezultat pozitiv. Mediul de conservare este compus din: ser fetal bovin 20% si mediul 
de cultura (L-15, L-15B, L-15B300) cu DMSO 20%. 

2.8. Cultivarea c ăpuşelor în laborator 
S-a realizat întreţinerea „in vivo” a larvelor şi nimfelor de Ixodes ricinus, Haemaphysalis punctata şi Dermacentor 

marginatus, folosind cobai şi iepuri ca animale de experienţă. Tehnica de lucru a constat în: tranchilizarea animalelor 
folosind o combinaţie de xilazină şi ketamină, administrate injectabil, i.m.; efectuarea toaletei locale la nivelul regiunii 
dorso-lombare prin tuns şi ras; fixarea unei incinte din material plastic, în diametru de 5 cm, la nivelul regiunii dorso-
lombare, folosind ca adeziv siliconul; după uscarea siliconului, introducerea în interiorul incintei cu ajutorul unei pense 
entomologice, a 30 de căpuşe (larvele pe cobai, iar nimfele pe iepuri); acoperirea incintei cu plasă cu ochiuri mici, astfel 
încât să nu permită ieşirea căpuşelor, dar să permită vizualizarea căpuşelor în interiorul incintei; Pentru a nu distruge 
dispozitivele fixate, animalelor li s-a aplicat colier elisabetan; dpă hrănire, căpuşele au fost recoltate şi introduse în 
tuburi de plastic cu dimensiunea de 2.5x9 cm, în interiorul cărora a fost introdus de asemenea talaj. Tuburile au fost 
ţinute la temperatura de 24°C. 

3. Rezultate 
 

3.1. Identificarea, asocierile de gazde şi distribu Ńia geografic ă a speciilor de c ăpuşe în 
România 
 
Prin flagging au fost capturate în anul 2011 14041 căpuşe. Au fost indentificate în total 12 specii de căpuşe recoltate 
prin această metodă (Mihalca et al., 2011a). Din totalul de căpuşe recoltate de pe gazde (5108) au fost identificate 20 de 
specii semnalându-se 59 noi asocieri gazdă-căpuşe (tabelul 1) (Mihalca et al., 2011b). Răspândirea geografică a 
speciilor identificare, comparativ cu referinţele istorice digitizate prin georeferenţiere sunt prezentate sub formă de 
cartogramă în figurile 1-24. 
 
Recoltarea căpuşelor din mediu a dus la concluzia că cea mai răspândită specie din România este Ixodes ricinus, vectorul 
agentului bolii Lyme. Din totalul de căpuşe recoltate specia Ixodes ricinus a fost cea mai frecventă (86.9%), fiind urmată 
de Dermacentor marginatus (9.5%), Haemaphysalis punctata (2.6%), H. concinna (0.6%), H. sulcata (0.3%), H. parva 
(0.1%), Hyalomma marginatum (0.02%), D. reticulatus (0.02%), I. crenulatus (0.007%), I. hexagonus (0.007%) şi I. 



laguri (0.007%). I. ricinus a fost prezentă în 97.7% din locaţiile luate în studiu, fiind singura căpuşă în 41.7% din locaţii, 
în timp ce în 38.8% de locaţii, a fost specia dominantă, reprezentând peste 70% din comunitatea de căpuşe (figurile 25 
şi 26). 
 
Dintre speciile gazdă luate în studiu, s-au efectuat studii mai ample (număr mare de probe) pe principalele gazde 
rezervor ale agentului bolii Lyme: vulpi (Vulpes vulpes), micromamifere (specii ale genurilor Apodemus, Sorex, 
Crocidura, Erinaceus) şi păsări (genul Turdus şi Corvidae). Rezultatele arată că vulpile sunt gazde pentru trei specii de 
căpuşe (I. ricinus, I. crenulatus şi I. hexagonus), micromamiferele pentru două (I. ricinus şi I. redikorezevi) şi păsările 
pentru 3 specii (I. ricinus, I. redikorzevi şi I. arboricola). Se observă importanţa ecoepidemiologică a celor trei categorii 
de gazde (atât I. ricinus cât şi I. hexagonus sunt cunoscute ca şi vectori competenţi ai bolii Lyme). Se ridică de asemenea 
ipoteza ca alte trei specii să intervină ca şi vectori sau specii punte: I. redikorzevi, I. arboricola şi I. crenulatus. Ipoteza 
urmează să fie testată în etapa viitoare. 

3.2. Infec Ńia cu Borrelia burgdorferi sensu lato şi alte bacterii patogene asociate la 
căpuşe şi diversitatea genetic ă a acestora 
 
Din totalul de căpuşe colectate, au fost examinate prin PCR pentru prezenţa bacteriei Borrelia burgdorferi sensu lato au 
foste identificate 78 pozitive din mediu şi 7 pozitive de pe gazde. Au fost identificate 3 genotipuri: Borrelia burgdorferi 

sesnu stricto, B. afzelii şi Borrelia garinii. La căpuşele recoltate de la arici au fost identificate infecţii asociate cu 
Anaplasma phagocytophilum. Datele preliminare arată că Ixodes arboricola nu reprezintă în România un vector al bolii 
Lyme. 
 
 

3.3. Infec Ńia cu Borrelia burgdorferi sensu lato în Ńesuturi recoltate de la vertebrate 
sălbatice şi diversitatea genetic ă a acestora 
 
Din cele 130 de specii examinate prin PCR, 15 specii au fost găsite pozitive la infecţia cu Borrelia burgdorferi sensu lato: 
Capreolus capreolus, Vulpes vulpes, Vormela peregusna, Mustela lutreola, Apodemus agrarius, Parus major, Crocidura 

suaveolens, Micromys minutus, Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus, Corvus monedula, Apodemus agrarius, Microtus 

agrestis, Turdus pilaris, Pica pica şi Lacerta agilis. Numărul total de probe pozitive a fost 26, fiind identificate trei 
genotipuri: Borrelia burgdorferi sesnu stricto, B. afzelii şi Borrelia garinii. Dintre aceste gazde, infecţia cu Borrelia este 
semnalată în premieră mondială la două specii: dihorul pătăt (Vormela peregusna) şi nurcă (Mustela lutreola). 
 
Prin analiza comparativă a prezenţei infecţiei în diferite ţesuturi, am concluzionat că cele mai potrivite pentru detecţia 
borreliei prin PCR sunt cordul şi ficatul, rezultat de asemenea nou pe plan mondial. Studiul de faţă este primul de acest 
fel în România. 
 
Corelarea genospeciilor de Borrelia cu gazda a arătat că în România, specia B. afzelii este mai frecventă la chiţcani, B. 

burgdorferi sensu stricto la carnivore şi B. garinii la iepuri. La păsări şi la vulpi au fost întâlnite toate cele trei speciile. 
 
 

3.4. Metoda Snap 4Dx la câini: co-infec Ńii şi distribu Ńie geografic ă 
 
Au fost recoltate 1146 probe de ser recoltate de la câini acestea fiind testate prin metoda SNAP® 4Dx® (IDEXX 
Laboratories, Inc., Westbrook, ME) pentru prezenţa anticorpilor anti Anaplasma phagocytophilum, anti Borrelia 

burgdorferi şi anti  Ehrlichia canis precum şi a antigenelor de Dirofilaria immitis. A fost evaluată corelaţia între cazurile 
pozitive şi distribuţia lor geografică precum şi analiza factorilor de risc (vârstă, sex, rasă, serviciu, habitat şi tratamente 
profilactice). În total, 129 de câini (11.3%) au fost serologic pozitivi pentru unul sau mai mulţi patogeni. 
Seroprevalenţele au fost următoarele: A. phagocytophilum 5.5% (63/1146), D. immitis 3.3% (38/1146), E. canis 2.1% 
(24/1146) şi B. burgdorferi 0.5% (6/1146). Co-infecţia cu E. canis şi A. phagocytophilum a fost găsită la un 2 câini 
(0.2%). Distribuţia geografică (figurile 27-30) a cazurilor seropozitive sugerează focare în sudul şi vestul ţării pentru D. 

immitis, şi în sudul ţării (Constanţa) pentru for E. canis. A. phagocytophilum şi B. burgdorferi au avut o distribuţie 
omogenă, cu o tendinţă a cazurilor seropozive Lyme în zona centrală a ţării. 
 
 
 
 
 
 
 



Specia de căpuşă Gazda 
Ixodes ricinus Reptilia: Lacerta agilis1,7,8,11,*, L. viridis1,*, Podarcis tauricus1, Z. vivipara1,*,Emys orbicularis*. 

Aves: Phasianus colchicus1, Perdix perdix1, Meleagris gallopavo5, Falco tinnunculus1, Crex 

crex11,*, Bombycilla garrulus1, Pica pica*, Erithacus rubecula*, Luscinia megarhynchos1, 
Phoenicurus ochruros*, Turdus merula1,11,*, T. pilaris*, T. iliacus1, T. philomelos11,*, Sturnus 

vulgaris*, Fringilla coelebs*, Coccothraustes coccothraustes1, Garrulus glandarius*, Parus 

major11,*, Emberiza citrinella1. Mammalia: Homo sapiens1,4,5,10,*, Vulpes vulpes1,11,*, Canis 

aureus11,*, C. familiaris1,5,11,*, C. lupus11,*, Felis catus1,5,11,*, F. silvestris*, Mustela nivalis1, M. 

putorius*, Sciurus vulgaris1,*, Spermophilus citellus1, Muscardinus avellanarius1,*, Eliomys 

quercinus1, Dryomys nitedula1, Apodemus agrarius1,*, A. microps*, A. sylvaticus1,*, A. 

flavicollis1,*, A. uralensis*, Arvicola terrestris11,*, Clethrionomys glareolus*, Microtus arvalis1, 
M. subterraneus*, Micromys minutus*, Oryctolagus cuniculus1, Erinaceus roumanicus1,11,*, 
Sorex araneus*, S. minutus*, Crocidura leucodon*, C. suaveolens*, Neomys fodiens*, Bos 

taurus1,4,5, Capra hircus1,5,11*, Ovis aries1,4,5,*, Capreolus capreolus11,*, Sus scrofa1,11,*, Equus 

caballus4,5,11,*, E. asinus5 

I. apronophorus Mammalia: Micromys minutus1, Apodemus agrarius1, A. flavicollis* 
I. arboricola Aves: Erithacus rubecula*, Phoenicurus phoenicurus*, Turdus merula*, Sturnus vulgaris2, 

Parus major*, Cyanistes caeruleus*, Muscicapa striata* 

I. crenulatus Mammalia: Vulpes vulpes1,*, Meles meles1, Erinaceus roumanicus1 

I. hexagonus Mammalia: Vulpes vulpes*, Felis silvestris*, Mustela putorius1 

I. laguri Mammalia: Spermophilus citellus1,*, Mesocricetus newtoni1, Spalax sp.1 

I. redikorzevi Aves: Pica pica*, Phoenicurus phoenicurus*, Turdus merula*, T. pilaris1, Parus major*, 
Cyanistes caeruleus*, Carduelis carduelis*, Fringilla coelebs*, Passer domesticus1. Mammalia: 
Mustela putorius1, Spermophilus citellus1, Cricetus cricetus1, Microtus arvalis1, M. agrestis1, 
Apodemus agrarius1, A. sylvaticus1, A. microps*, A. flavicollis1, Micromys minutus*, Spalax sp.1, 
Erinaceus roumanicus1 

I. rugicollis Mammalia: Mustela putorius1 

I. simplex Mammalia: Rhinolophus ferrumequinum1, Miniopterus schreibersii1,3 

I. trianguliceps Mammalia: Microtus arvalis1, M. subterraneus*, Sorex araneus1, S. alpinus1, Talpa europaea1 

I. vespertilionis Mammalia: Rhinolophus ferrumequinum1,3,*, R. hipposideros3, R. euryale*, R. blasii3, 
Miniopterus schreibersii1,3, Myotis myotis3, M. alcathoe* 

Haemaphysalis inermis Mammalia: Bos taurus1, Ovis aries1 

H. punctata Aves: Meleagris gallopavo5. Mammalia: Homo sapiens4,10, Canis familiaris1,5, C. aureus*, Felis 

catus5, Microtus arvalis1, Erinaceus roumanicus*, Bos taurus1,4,5, Ovis aries1,5, Capra hircus1,5, 
Equus caballus1,4,5, E. asinus5 

H. sulcata Reptilia: Lacerta viridis1, Podarcis muralis1. Mammalia: Spermophilus citellus*, Bos taurus1, 
Ovis aries1,5, Capra hircus1, Equus caballus1 

H. parva Reptilia: Podarcis tauricus1. Aves: Gallinago gallinago1. Mammalia: Lepus europaeus1, Bos 

taurus1, Ovis aries1, Capra hircus1, Equus caballus1 

H. concinna Reptilia: Lacerta viridis*, Podarcis tauricus*. Mammalia: Homo sapiens4,10, Canis familiaris5, 
Mustela putorius1, Apodemus sylvaticus1, Lepus europaeus1, Ovis aries1,5, Capreolus 

capreolus1,5, Equus caballus1 

Dermacentor marginatus Aves: Emberiza citrinella1. Mammalia: Homo sapiens4,10,*, Canis familiaris11,*, Mus 

musculus1, Microtus arvalis*, Erinaceus roumanicus*, Bos taurus1,4,5, Ovis aries1,4,11,*, 
Capreolus capreolus11,*, Capra hircus1,5,*, Sus scrofa1,11,*, Equus caballus1,4,5,11,* 

D. reticulatus Mammalia: Canis lupus1, Bos taurus1, Ovis aries1, Capra hircus1 

Rhipicephalus annulatus Mammalia: Bos taurus1,4, Ovis aries1, Equus caballus1 

R. bursa Mammalia: Homo sapiens*, Mustela putorius1, Erinaceus roumanicus1, Bos taurus1,*, Ovis 

aries1,*, Capra hircus1, Equus caballus1,* 

R. sanguineus Aves: Acrocephalus arundinaceus*. Mammalia: Canis familiaris1,5,*, C. aureus11,*, Ondatra 

zibethicus1, Microtus sp.1, Apodemus flavicollis*, Mus spicilegus*, Erinaceus roumanicus*, Bos 

taurus1,5, Ovis aries1,4, Equus caballus4 

R. rossicus Mammalia: Spermophilus citellus1, Erinaceus roumanicus1,* 

Hyalomma aegyptium Reptilia: Testudo graeca1,6,9,*.Mammalia: Erinaceus roumanicus1 

H. marginatum Reptilia: Lacerta viridis*, Podarcis tauricus*, Vipera ammodytes1. Aves: Gallus gallus1, 
Athene noctua1, Muscicapa striata*, Emberiza citrinella1. Mammalia: Homo sapiens*, Canis 

familiaris*, Mesocricetus newtoni1, Apodemus sylvaticus1, Lepus europaeus1, Erinaceus 

roumanicus*, Bos taurus1,4, Ovis aries1,4,11,*, Capra hircus1,11,*, Sus scrofa1, Equus caballus1,4,* 

H. scupense Mammalia: Bos taurus1,5, Capreolus capreolus1 

1 - Feider, 1965; 2 - Mironescu, 1966; 3 - Georgescu, 1968; 4 - Teodorescu and Popa, 2002; 5 - Chiţimia, 2006; 6 - Široký 
et al., 2006; 7 - Mihalca, 2007; 8 - Majláthova et al., 2008; 9 - Široký et al., 2009; 10 - Briciu et al., 2011; 11 - Dumitrache 
et al., in press.; * - studiul de faţă. Gazdele subliniate sunt gazed noi pentru România. 
 



 
Figura 1. Ixodes ricinus 

 
Figura 2. Ixodes apronophorus 

 
Figura 3. Ixodes arboricola 

 
Figura 4. Ixodes crenulatus 

 
Figura 5. Ixodes hexagonus 

 
Figura 6. Ixodes laguri 

 
Figura 7. Ixodes redikorzevi 

 
Figura 8. Ixodes rugicollis 

 
Figura 9. Ixodes simplex 

 
Figura 10. Ixodes trianguliceps 

 
Figura 11. Ixodes vespertilionis 

 
Figura 12. Haemaphysalis inermis 

 
Figura 13. Haemaphysalis punctata 

 
Figura 14. Haemaphysalis sulcata 

 
Figura 15. Haemaphysalis parva 

 
Figura 16. Haemaphysalis concinna 

 
Figura 17. Dermacentor marginatus 

 
Figura 18. Dermacentor reticulatus 

 
Figura 19. Rhipicephalus annulatus 

 
Figura 20. Rhipicephalus bursa 

 
Figura 21. Rhipicephalus sanguineus 

 
Figura 22. Rhipicephalus rossicus 

 
Figura 23. Hyalomma aegyptium 

 
Figura 24. Hyalomma marginatum 

 

 
Figura 25. Distribuţia şi dominanţa speciei Ixodes ricinus cu prevalenţa 

relativă în comunităţile locale de căpuşe. 

 
Figura 26. Distribuţia principalelor specii de căpuşe şi dominanţa 

acestora în România (IR - Ixodes ricinus; DM - Dermacentor marginatus; 
HP - Haemaphysalis punctata; HC - H. concinna; HS - H. sulcata) 



3.4. Metoda Snap 4Dx la câini: co-infec Ńii şi distribu Ńie geografic ă 
 
Au fost recoltate 1146 probe de ser recoltate de la câini acestea fiind testate prin metoda SNAP® 4Dx® (IDEXX 
Laboratories, Inc., Westbrook, ME) pentru prezenţa anticorpilor anti Anaplasma phagocytophilum, anti Borrelia 

burgdorferi şi anti  Ehrlichia canis precum şi a antigenelor de Dirofilaria immitis. A fost evaluată corelaţia între cazurile 
pozitive şi distribuţia lor geografică precum şi analiza factorilor de risc (vârstă, sex, rasă, serviciu, habitat şi tratamente 
profilactice). În total, 129 de câini (11.3%) au fost serologic pozitivi pentru unul sau mai mulţi patogeni. 
Seroprevalenţele au fost următoarele: A. phagocytophilum 5.5% (63/1146), D. immitis 3.3% (38/1146), E. canis 2.1% 
(24/1146) şi B. burgdorferi 0.5% (6/1146). Co-infecţia cu E. canis şi A. phagocytophilum a fost găsită la un 2 câini 
(0.2%). Distribuţia geografică (figurile 27-30) a cazurilor seropozitive sugerează focare în sudul şi vestul ţării pentru D. 

immitis, şi în sudul ţării (Constanţa) pentru for E. canis. A. phagocytophilum şi B. burgdorferi au avut o distribuţie 
omogenă, cu o tendinţă a cazurilor seropozive Lyme în zona centrală a ţării. 
 
 

 
Figura 27. Distribuţia geografică a cazurilor seropozitive de Anaplasma 

 
Figura 28. Distribuţia geografică a cazurilor seropozitive de Borrelia 

 
Figura 29. Distribuţia geografică a cazurilor seropozitive de Diroflaria 

 
Figura 30. Distribuţia geografică a cazurilor seropozitive de Ehrlichia 

 
 

3.5. Dispozitivul de flagging-trapping proiectat şi eficacitatea acestuia  
 
Majoritatea studiilor care implica agenti patogeni din familia Ixodidae necesita colectarea acestora din mediu. O metoda 
eficienta de colectare constituie suportul ethnic initial pentru crearea unei baze de date complete. Scopul principal a 
constat in evaluarea unei metode noi de colectare in care metoda traditionala, a steagului , a fost imbunatatita prin 
dispersarea CO2, agent atractant al capusilor emis de catre gazde, la nivelul panzei steagului (figura 31). Dispersia CO2 
s-a realizat prin intermediul unei retele de tub de cauciuc siliconat inserat in panza. Studiile au fost realizate primavara, 
in martie-aprilie 2011 in doua locatii din judetul Cluj, Romania.  Studiul a demonstrat ca steagul imbunatatit cu CO2 
creste abilitatea lui Ixodes ricinus  de a adera la panza steagului (p<0001). Prin folosirea acestui steag imbunatatit au 
fost capturate 2411 (59%) capusi, in timp ce, cu steagul clasic, fara CO2 au fost recoltate 1670 (41%) capusi. Aditia de 
CO2 a indus o diferenta a concentratiei, la suprafata panzei, variind intre 756.5 - 1135.0 ppm, cu o medie de 848.9 ppm 
(figura 32). 
 
 
 
 



 
 
 

Figura 31. Schema dispozitivului proiectat. 
 

Figura 32. Variaţia concentraţiei de dioxid de carbon în dispozitivul 
proiectat. 

 
 

3.6. Cultivarea bacteriei Borrelia burgdorferi pe l inii celulare embrionare de Ixodes 
ricinus 
 
A fost luată în studiu o linie celulară provenită din embrioni de Ixodes ricinius izolată din Germania - IRE 11. Pentru 
infecţia liniei celulare a fost utilizată B. burgdorferi sensu stricto. Mediile de cultură utilizate pentru cultivarea “in vitro” 
a B. burgdorferi au fost L-15B300 îmbogăţit cu 2.23 mM N-acetylglucosamină şi cu 1.1% gelatină şi L-15B300 îmbogăţit 
la care s-a adăugat 10% BSK. Cultivarea B. burgdorferi pe linia de celule IRE 11: după înmulţirea celulelor în monostrat, 
culturile au fost infectate cu 1x106 spirochete/ml. Culturile au fost împărţite în 4 grupuri. La temperatura de 32°C şi de 
34°C au fost menţinute câte 2 grupuri de culturi: (1) celule cultivate pe mediu L-15B300 îmbogăţit; (2) celule cultivate 
pe mediu L-15B300 îmbogăţit plus 10% BSK. Au fost efectuate, de asemenea, tuburi de culturi martor cultivate în 
ambele tipuri de mediu dar neinfectate cu spirochete şi tuburi în care spirochetele au fost întreţinute în mediul BSK. 
Culturile celulare infectate cu B. burgdorferi au fost observate zilnic. A fost evaluate la 3 respectiv 7 zile de la infecţie: 
procentul de celule viabile (prin coloraţia cu Tripan blue), evoluţia celulelor şi spirochetelor şi aderarea spirochetelor la 
celule (colorare Giemsa). 
 
Începând cu ziua 2 post infecţie celulele au devenit granulare, vacuolare, în mediu evidenţiindu-se resturi celulare 
(figura 33). La 3 zile de la infecţie, cel mai mare procent de celule viabile a fost înregistrat la culturile cultivate la 32°C 
cu mediul L-15B300 îmbogăţit (60.1%), urmate de culturile menţinute la 34°C în mediu L-15B300 îmbogăţit plus 10% 
BSK (37.6%), de cele menţinute la 32°C în mediu L-15B300 îmbogăţit plus BSK (17.8%), iar cel mai scăzut procent de 
viabiliate a fost înregistrat la culturile cultivate la 34°C cu mediul L-15B300 îmbogăţit (14.2%). La 7 zile de la infecţie 
nu s-au mai înregistrat celule viabile. Au fost observate la 3 zile după infecţie spirochete ataşate de celule (figura 34). 
 

 
Figura 33. Cultură celule IRE 11 infectată cu B. burgdorferi, menţinută în 

mediu L-15B300 îmbogăţit plus 10% BSK 

 
Figura 34. Spirochete B. burgdorferi atasate de celule embrionare de 

Ixodes ricinus (coloraţie Giemsa) 

 

3.7. Seroprevalen Ńa la cai şi câini din Delta Dun ării 
 
Dintr-un total de 58 de probe testate, 9 au prezentat un titru detectabil de anticorpi anti-B. burgdorferi s.l., 
seroprevalența fiind de 15,51 %. Seroprevalența obținuta a fost de 4,68%. (3/64) fără a se înregistra diferențe 
semnificative între seroprevalențele înregistrate în alte zone ale țării, atât la câini, cât și la cai. 
 
 
 



3.8. Prevalen Ńa la biungulate s ălbatice 
 
50 de seruri au fost obținute de la mistreți din două fonduri de vânătoare. În urma testării lor prin metoda mai sus 
menționată, seroprevalența obținută a fost de 2% (1 probă pozitivă). Studii pe un număr mai mare de probe și folosind 
alte metode de diagnostic sunt necesare pentru confirmarea acestui rezultat. Tot în scopul stabilirii prevalenței infecției 
cu B. burgdorferi sensu lato în populațiile de mistreți din România, un studiu molecular a fost conceput pentru 
identificarea ADN-ului de B. burgdorferi s.l. în organe de mistreți. Au fost recoltate 842 de probe de la mistreți, constând 
în fragmente de splină, ficat, rinichi și limfonoduli. Acestea au fost supuse procesului de extracție 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. Primerii folosiți în reacție amplifică o porțiune a spacerului intergenic 16S rRNA 
comună tuturor genospeciilor de B. burgdorferi s.l. În urma acestui experiment, au fost identificate 12 probe pozitive, 
rezultând o seroprevalență de 1,42%. Deoarece această metodă este specifică, dar nu foarte sensibilă, identificând doar 
acele animale care au o infecție sistemică, prevalența reală a B. burgdorferi s.l. în populațiile de mistreți din România 
este, probabil, mai mare. 
 


