
   
 

SINTEZA LUCRĂRII 

1. Introducere 
 
În această etapă s-au urmărit două obiective: (1) Caracterizarea genogeografică a tulpinilor de B. burgdorferi s.l. izolate 
de la artropode şi vertebrate din România şi relevarea importanţei epidemiologice şi (2) Dezvoltarea de noi modele 
experimentale pentru studiul relaţiei Borrelia – căpuşă vector. Ambele obiective, cuprinzând 4 respectiv 2 activităţi au 
fost realizate în procent de 100%. La obiectivul (1) s-au realizat în plus trei activităţi suplimentare, constând în (a) 
monitorizarea seroprevalenţei la ecvine; (b) monitorizarea seroprevalenţei la boli co-transmise de căpuşe la câini şi (c) 
evaluarea diversităţii de căpuşe recoltate de pe oameni. 

2. Material şi metode 

2.1. Probe recoltate 
În perioada 01.06.2010-10.12.2010 echipele consorţiului au recoltat următoarele probe: (1) Căpuşe obţinute prin 
flagging, căpuşe recoltate de pe reptile, păsări şi mamifere; (2) Probe de ser şi plasmă de la mamifere domestice şi 
vânat; (3) Alte forme ectoparazitare recoltate de pe reptile şi mamifere şi (4) Probe de ţesuturi şi organe. 

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 (n=112) fie de pe gazde reptile, 
păsări şi mamifere (domestice şi sălbatice) (n=1094) (figura 1). 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 şi biungulate sălbatice din locaţiile prezentate pe hartă 
(figura 2). Probele de ser au fost examinate prin următoarele metode: ELISA, SNAP 4Dx, imunofluorescenţă. 
 

  
Figura 1. Locaţiile de unde s-au recoltat căpuşe pentru 

studiul epidemiologic 
Figura 2. Locaţiile de unde s-au recoltat probe de ser 

pentru studiul epidemiologic 
 
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 273 de caini din 6 judete; de la cai s-au obtinut 291 de probe din trei judete. 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). Pentru monitorizarea coinfecţiilor la câini (Borrelia, Ehrlichia, Anaplasma, Dirofilaria) au fost recoltate 497 
probe de ser. 
 

2.3.1. Metoda ELISA 
Probele de ser de la toţi câinii au fost testate folosind un kit ELISA. Kitul NovaTec Lyme Borrelia Canine Ig.G-ELISA 
(NovaTec Immunodiagnostica GmbH, Germania) detectează cantitativ anticorpi  de clasa IgG anti B. burgdorferi sensu 

lato. Alături de componentele kitului şi serul a fost adus la temperatura camerei înainte de utilizare. Kitul conţine o 



placă cu 96 de godeuri în care au fost fixat antigen purificate şi recombinante de B. burgdorferi s.l (incluzand Vlse). În 
momentul adăugării probelor de ser în fiecare godeu, anticorpii anti-B. burgdorferi s.l prezenţi se fixează de antigenul 
specific din fiecare godeu. După incubare şi efectuarea unor spălări repetate (timp în care se elimină anticorpii nefixaţi 
din ser), se adaugă conjugatul (anticorpi anti-IgG de câine marcaţi enzimatic cu peroxidază). În urma unei noi incubari 
şi spălări se adăugă substratul. Reacţia colorimetrică se va vizualiza după adăugarea soluţiei stop, precedată de o ultimă 
incubare. Citirea densităţii optice pentru fiecare godeu se face cu ajutorul spectrofotometrului, la 450/620 nm. Astfel 
intensitatea reacţiei de culoare denotă prezenţa anticorpilor anti-B. burgdorferi s.l. Se diluează o parte din soluţia de 
spălare concentrată (disponibilă în kit) în 19 părţi apă distilată deionizată (10 ml soluţie concentrată şi 190 ml apă 
distilată). După obţinerea concentraţiei dorite, soluţia de spălare se păstrează la temperatura de +4°C. Se introduc în 
godeuri câte 100 µl din fiecare probă de ser (diluată 1:100), în afara primelor 4 godeuri: A1, B1, C1, D1. În godeurile B1, 
D1, s-au introdus 100µl martor negativ, respectiv martor pozitiv. Plăcile se acoperă şi se incubează la 37°C timp de 60 
de minute. Incubarea este urmată de: spălarea plăcilor de 4 ori cu soluţia de spălare descrisă anterior; adăugarea 100 µl 
conjugat în fiecare godeu (în afara godeului A1) urmată de acoperirea plăcilor şi incubarea acestora la temperatura 
camerei timp de 30 minute; spălarea plăcilor de 4 ori cu soluţie de spălare; adăugarea 100 µl substrat TMB în fiecare 
godeu; păstrarea plăcilor timp de 15 minute la întuneric, la temperatura camerei; adăugarea de 100 µl soluţie de 
stopare în fiecare godeu; citirea plăcilor la spectrofotometru (450/620 nm); Celelalte componente se găsesc preparate 
în kit şi nu se diluează. Probele se consideră pozitive atunci când DO este mai mare cu 10% decât valoarea Cut-Off şi 
negative atunci când DO este cu mai mult de 10% sub valoarea Cut-Off. Valorile obţinute între 10% sub valoarea Cut-Off 
si 10% peste aceasta sunt considerate dubioase, animalele putând fi in stadiul incipient al bolii, trecute prin boală sau 
cu evoluţie subclinică. 
 

2.3.2. Tehnica de imunofluorescen Ńă 
Pentru testarea probelor de ser provenite de la cabaline s-a utilizat kitul MegaScreen® FLUOBORRELIA horse ad us. 
vet. Acest kit permite depistarea anticopilor de tip IgG anti Borrelia burg. sensu-lato în serul sau plasma cailor. Testul 
este semicantitativ. Serurile se diluează în tampon fosfat salin 1:64 şi se incubează în godeuri individuale pentru a 
permite reacţia dintre anticorpii pacientului cu antigenul B. burgdorferi s.l. Apoi lamele se spală pentru a se îndepărta 
serul nereacţionat şi se adaugă conjugatul fluorescent anti - IgG animal. Conjugatul se lasă un timp pentru a reacţiona cu 
complexul antigen-anticorp prezent pe lamă, apoi este îndepărtat print-o nouă spălare. Reacţia se poate vizualiza prin 
utilizarea microscopiei standard de fluorescenţă, unde reacţia pozitivă este observabilă prin prezenţa unor spirochete 
bine definite colorate fluorescent în verde intens în fiecare câmp. Reacţia negativă este tradusă prin absenţa 
fluorescenţei sau diferită ca aspect de cea a martorului pozitiv. Reacţiile pozitivese pot repeat cu diluarea serurilor 
pentru determinarea reactivităţii maxime. Componentele testului, păstrate la 2-8°C se aduc la temperature camerei 
înainte de a fi deschise. Se marchează lama cu numărul/numele pacientului. Se prepară diluţia 1:64 din toate serurile de 
testat pentru screening. Pentru serurile găsite positive la un test premergător se prepară serii de diluţii seriale ½, ¼, 
etc., în TFS, începând cu 1/64, pentru determinarea titrului maxim. În paralel se lucrează martorul pozitiv şi negativ. Se 
adaugă în godeuri câte  20 µl de ser, apoi se incubează lamele în cameră umedă 30 min. la 37°C. Se clătesc lamele cu 
TFS, se scutură bine si se repetă spălarea  de 2x 5 min.. Se drenează excesul şi se adaugă 1 picătură de conjugat la 
fiecare godeu şi se reintroduc lamele în camera umedă pentru alte 30 min. la 37°C. Incubarea se face la întuneric pentru 
a proteja conjugatul. Lamele se spală din nou ca şi mai înainteapoi se adaugă 2 picături din lichidul de montare pe 
lamelă, se acoperă cu aceasta godeul. Citirea se face cu o mărire de 400X, comparând fiecare godeu cu intensitatea 
vizuală şi spectrul B. burgdoferi. s.l. din probele positive şi negative. Rezultate pozitiv la ≥ 1:64: Titrele IgG- de 1:64 sau 
mai mari sunt considerate ca reflectând infecţia la un moment nedefinit. Reacţia pozitivă este tradusă prin prezenţa 
unor spirili luminoşi, regulat coloraţi. Mărimea, aspectul şi densitatea fluorescenţei caracteristice trebuie comparată cu 
cea a martorilor. Rezultate negative la diluţii < 1:64. 
 

2.3.3. 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 (figura 3). 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. 
 

 
Figura 3. Locaţiile de unde s-au recoltat probe de ţesuturi pentru studiul epidemiologic 

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, 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 speciilor de c ăpuşe 
Având în vedere că sezonul optim pentru flagging este februarie-mai, numărul căpuşelor obţinute în perioada 
01.06.2010-10.12.2010 a fost destul de mic, fiind doar de 112. Dintre acestea 108 aparţineau genului Ixodes, 7 genului 
Haemaphysalis şi 1 genului Hyalomma. Din toate căpuşele a fost extras ADN-ul, rezultatul reacţiei PCR folosind primerul 
OspA Out 1,2 pentru Borrelia burgdorferi sensu lato fiind negativ în toate cazurile. Prin tehnica PCR aplicată căpuşelor 
din genul Ixodes (n=108), s-a dovedit că majoritatea aparţin speciei I. ricinus (n=107). Din cele 1094 de căpuşe recoltate 
de pe gazde (tabelul 1) 591 (54 %) aparţin genului Ixodes. Din cele 591 de căpuşe din genul Ixodes, 368 au fost pozitive 
prin metoda PCR la primerul corespunzând speciei I. ricinus. Două exemplare parazite pe lilieci au fost identificate ca 
aparţinând speciei I. vespertilionis. Cartograma răspândirii genului Ixodes, vectorul bolii Lyme în România este 
prezentată în figura 4. Prin metoda PCR, o singură căpuşă recoltată de la Erinaceus europaeus a fost pozitivă la Borrelia 

burgdorferi sensu lato (figura 5). Prin RFLP, specia s-a identificat ca fiind Borrelia afzelli. Căpuşa pozitivă a fost un 
mascul de Ixodes ricinus (figura 6). 
 

Tabelul 1. Speciile de vertebrate gazde luate în studiu 
Gazdă Examinate Pozitive Căpuşe 

Anguis fragilis 4 0 - 
Apodemus agrarius 12 0 - 
Apodemus flavicolis 6 0 - 
Arvicola terrestris 2 2 Ixodes 
Asio otus 1 0 - 
Barbastella barbastellus 3 0 - 
Canis aureus 2 2 Ixodes, Rhipicephalus 
Canis familiaris 37 35 Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor 
Canis lupus 6 2 Ixodes 
Capra hircus 2 2 Ixodes, Hyalomma 

Capreolus capreolus 4 4 Ixodes, Dermacentor 
Coronella austriaca 1 0 - 

Crex crex 2 2 Ixodes 
Crocidura suaveolens 1 0 - 

Darevskia praticola 2 0 - 

Equus caballus 2 2 Ixodes, Dermacentor 
Erinaceus europaeus 4 2 Ixodes 

Felis catus 5 5 Ixodes 

Homo sapiens 216 216 Ixodes, Dermacentor, Hyalomma, Haemaphysalis 
Lacerta agilis 50 33 Ixodes 
Lacerta viridis 10 5 Ixodes 

Martes foina 1 0 - 

Martes martes 1 0 - 
Microtus minutus 3 0 - 
Miniopterus schreibersii 2 0 - 
Mus musculus 3 0 - 
Mustela erminea 3 0 - 
Mustela lutreola 3 0 - 
Myotis alcathoe 3 1 Ixodes 

Myotis bechsteinii 1 0 - 
Myotis capaccinii 1 0 - 
Myotis daubentonii 12 0 - 



Myotis myotis 5 0 - 
Myoxus glis 1 0 - 

Natrix natrix 6 0 - 
Natrix tessellata 1 0 - 
Nyctalus noctula 2 0 - 
Ovis aries 5 5 Dermacentor, Hyalomma 
Parrus major 2 1 Ixodes 

Pitymys subterraneus 2 0 - 
Podarcis muralis 9 0 - 
Rattus norvegicus 7 0 - 
Rhinolophus euryale 2 1 Ixodes 

Sciurus vulgaris 1 1 Ixodes 

Sorex araneus 2 0 - 
Sturnus vulgaris 1 1 Ixodes 
Sus scrofa ferus 8 3 Ixodes, Dermacentor 
Talpa europaea 2 0 - 
Testudo graeca 118 78 Hyalomma 

Testudo hermanni 43 0 - 
Turdus merula 1 1 Ixodes 

Turdus philomelos 1 1 Ixodes 

Vormela peregusna 1 0 - 
Vulpes vulpes 2 2 Ixodes 

Zootoca vivipara 2 1 Ixodes 

 

 
Figura 4. Răspândirea genului Ixodes în România (date preliminare) 

 

 
 

Figura 5. Gel pozitiv la PCR pentru Borrelia 

burgdorferi s.l. 
Figura 6. Gel pozitiv la RFLP pentru Borrelia afzelii 

3.2. ELISA şi IF la câini, cai şi biungulate s ălbatice 
Din cele 273 probe examinate de la caini, 18 au fost pozitive, rezultând o prevalenta de 6,59 % per total. Aceasta a fost 
distribuită pe judete dupa cum urmeaza: Cj - 4,62%, Tl - 9,78%, Mm - 4,54% , Ms - 0%, Bh - 25%, Hd - 0%. Diferenţele 
dintre rezultatele obţinute nu sunt semnificative statistic. In ceea ce priveste categoriile de varsta si gen, diferentele 
sesizate nu au fost semnificative statistic, in schimb, la cainii din Delta Dunarii, diferenta seroprevalentei intre grupa de 
risc crescut si cea cu risc scazut a fost semnificativa statistic (p<0,05). Tot o diferenta semnificativa a fost observata si 
intre seroprevalenta constatata la cainii de companie si cei de lucru (p<0,05). Un aspect interesant este faptul ca din 
cele 9 probe pozitive din Delta Dunarii, 6 au provenit dintr-o singura localitate, Arini. Comparand, seroprevalenta 
cainilor din acest sat cu cea notata in restul judetului, se observa ca diferenta este statistic semnificativa (p<0,05). La 
cai, din 291 probe examinate s-au observat 37 de reactii pozitive, ceea ce inseamna o prevalenta totală de 12,71%. 
Distributia pe judete nu a relevat diferente semnificative statistic (TL - 13,41%, BN - 10%, AB - 11,95%), cum nici 
compararea seroprevalentei pe grupe de varsta, sex, sau serviciu. In localitatea Maliuc, au fost inregistrate 6 probe 



pozitive din cele 11 din Delta Dunarii, diferenta seroprevalentei din acest sat, respectiv restul localitatilor din judet 
fiind semnificativa statistic (p<0,05). Probele se ser provenite de la biungulate sălbatice, recoltate într-o primă etapă 
din Transilvania (n=10), testate prin metoda hemaglutinării indirecte s-au dovedit a fi negative. Rezultatele serologice, 
respectiv absenţa anticorpilor anti - Borrelia burgdorferi sl au fost susţinute de rezultatele aplicării tehnicii PCR pentru 
probele de piele provenite de la animalele respective. Nu au fost evidenţiate benzi de migrare tipice pentru Borrelia 

burgdorferi sl în nici una dintre probele testate. 
 

3.3. Metoda Snap 4Dx la câini: co-infec Ńii 
Din cele 497 probe de ser recoltate de la câini în vederea evaluărilor infecţiei cu B. burgdorferi s.l. şi a coinfecţiilor cu 
Ehrlichia, Anaplasma şi Dirofilaria s-au obţinut următoarele rezultate: 
 

 Borrelia Ehrichia Anaplasma Dirofilaria immitis 
Pozitive 14 2 45 18 
Procent 2.8 0.4 9.0 3.6 

 
Repartiţia cartografică este prezentată în figura 7. 
 

 
Figura 7. Distribuţia geografică a câinilor seropozitivi la Borrelia, Ehrlichia, Anaplasma şi Dirofilaria immitis 

 

3.4. Stabilizarea unor culturi de laborator 
Au fost stabilizate în laborator următoarele genospecii de B. burgdorferi s.l.: B. burgdorferi s.s., B. afzelii, B. garinii, B. 

bissettii, B. valaisiana, B. lusitaniae, B. spielmanii. 

3.5. Stabilizarea culturilor celulare de Ixodes 
În perioada 10-14.11.2010 a fost efectuat un stagiu de pregatire la  Roslin Wellcome Trust Tick Cell Biobank din cadrul 
din cadrul Universitatii Edinburgh. In aceasta perioada s-a dobandit cunostinte teoretice si practice privind 
intretinerea, pasarea si conservarea celor 5 linii celulare amintite. La sfarsitul stagiului au fost aduse in laboratorul de 
Parazitologie si Boli Parazitare a USAMV Cluj-Napoca liniile celulare IRE 19, IRE 20, IRE 11 (Ixodes ricinius), ISE 6 si IDE 
8 (Ixodes scapularis). Pana la aceasta data liniile celulare sunt viabile (figura 8), reusindu-se mentinerea şi multiplicarea 
lor in conditiile laboratorului nostru. Sunt primele culturi celulare de căpuse mentinute in laborator la noi in tara. 
 

 
Figura 8. Cultură celulară IRE19 - aspect microscopic 

 



3.6. Dispozitivul de flagging-trapping proiectat 
Proiectul urmareste combinarea metodei flagging (a steagului tras pe pasune) cu cea de trapping (capcane cu CO2) in 
capturarea capusilor, vizand astfel o eficacitate crescuta. Se urmareste adaptarea unei instalatii cu CO2 compusa dintr-o 
butelie de 500 g, manometru, retea de tub siliconat cu diametrul de 2 mm la un steag utilizat in metoda clasica. 
Proiectul va fi testat in primavara anului 2011, in urmatorul sezon de atac cu capusi (figura 9). 
 

 
Figura 9. Aspectul noului dispozitiv ce urmează a fi testat şi brevetat 

 
 

4. Concluzii 
1.1. Identificarea speciilor de căpuşe cu rol de vector şi a stadiilor evolutive implicate în transmiterea borreliilor în 
România: În urma studiilor epidemiologice efectuate în această etapă se poate concluziona că în zonele luate în studiu, 
predomină atacul cu căpuşe din specia Ixodes ricinus, principalul vector al Bolii Lyme în România. Identificarea 
morfologică a stadiilor pre-imaginale până la nivel de specie poate întâmpina dificultăţi, de aceea datele au fost 
confirmate prin tehnica PCR. Se pare că genotipul cel mai frecvent implicat în etiologia bolii Lyme în ţara noastră este 
Borrelia afzelii. 
1.2. Identificarea speciilor de vertebrate implicate ca şi gazde rezervor pentru Borrelia în România: Gazdele pentru 
vectorii borreliozei Lyme în România sunt reprezentate de specii de reptile (Lacerta agilis, Lacerta viridis, Zootoca 

vivipara), păsări (Crex crex, Parrus major, Sturnus vulgaris, Turdus merula, Turdus philomelos) şi mamifere: rozătoare 
(Arvicola terrestris, Sciurus vulgaris), insectivore (Erinaceus europaeus), carnivore (Canis aureus, Canis familiaris, Canis 

lupus, Felis catus, Vulpes vulpes), ungulate (Capra hircus, Capreolus capreolus, Equus caballus, Sus scrofa ferus), lilieci 
(Myotis alcathoe, Rhinolophus euryale) şi om (Homo sapiens). 
1.3. Evaluarea seroprevalenţei infecţiei cu B. burgdorferi în cadrul unor populaţiilor de câini din mediul urban şi rural: 
Este prima supraveghere serologica la aceste specii pe teritoriul tarii noastre. Pana in prezent datele referitoare la 
raspandirea agentilor etiologici ai bolii Lyme pe teritoriul tarii noastre se rezuma la un studiu privind seroprevalenta la 
oameni, urmarind seroconversia la donatori de sange (4,3%) respectivi la lucratori forestieri (9,3%), o apreciere a 
gradului de infectie la soparle si a capuselor de pe acestea si la un studiu al gradului de infectie a capuselor din judetul 
Sibiu. Cainii sunt considerati o specie santinela foarte valoroasa in ceea ce priveste aprecierea riscului de imbolnavire la 
om, deoarece au activitati in aceleasi habitate. Noi am luat in calcul si utilizarea cailor de agrement ca si specie 
santinela, comparand rezultatele cu cele obtinute de la caii salbatici din Delta Dunarii. Desi in acest caz nu am obtinut 
diferente semnificative statistic, am observat o puternica tendinta de focalizare a zonelor in care B. burgdorferi este 
prezenta in Delta Dunarii, datorata probabil particularitatilor ecologice ale acestei regiuni (canale largi care izoleaza 
portiunile de uscat si impiedica circulatia capuselor infectate). 
1.4. Monitorizarea prevalenţei anticorpilor anti-Borrelia burgdorferi sensu lato la populaţii de biungulate sălbatice din 
România: Cu toate că biungulatele sălbatice sunt considerate specii dead-end (specii cu caracter zooprofilactic), care nu 
pot infecta căpuşele care se hrănesc pe ele, considerăm importantă continuarea investigaţiilor pe aceste specii, 
deoarece rezultatele negative obţinute pot fi consecinţa infectaţiei slabe observate (2 dintre căprioarele testate fiind 
infestate cu căpuşe, conform declaraţiei vânătorilor ) în acest an. 
2.1. Dezvoltarea de noi modele experimentale pentru studiul relaţiei Borrelia – căpuşă vector. Au fost stabilizate mai 
multe tulpini din diferite genospecii de Borrelia: PSig2 - B. spielmanii; PKo - B. afzeli;i PotiB3 - B. lusitaniae; PBi - B. 
bavarensis; PKa2 - B.b.s.s.; VS116 - B. valaisiana; PBr - B. garinii; B31/XV - B.b.s.s.; DN 127 244+9 precum şi 
următoarele culturi celulare: IRE 19, IRE 20, IRE 11 (Ixodes ricinius), ISE 6 si IDE 8 (Ixodes scapularis). 
 
Rezultatele PCR şi serologice, corelate cu datele GIS arată ca zone endemice pentru borrelioza Lyme următoarele 
localităţi: Cluj-Napoca (CJ), Arini (BV), Cuca (AG), Goleşti (VL), Sfântu Gheorghe (CV), Ceatalchioi, Sălcieni, Maliuc, Satu 
Nou, Visterna (TL), Nuntaşi, Săcele (CT). Studiul de faţă este primul din România care semnalează infecţia cu Borrelia 

burgdorferi s.l. la arici, câini şi cai. 


