
Raport știintific 

privind implementarea proiectului în perioada decembrie 2013 – decembrie 2014 

 

 

În perioada 16 Decembrie 2013 - 15 Decembrie 2014, corespunzătoare etapei 4 a proiectului PCE 236/2011, 

directorul de proiect împreună cu echipa formată din 3 membri a implementat în cadrul Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN) proiectul de cercetare intitulat “O abordare geospațială 

pentru studiul ecologiei, distribuției și rolului vectorial al artropodelor parazite”. În cadrul acestei etape, după cum 

reiese și din planul de realizare a proiectului, s-au urmărit două obiective majore: (1) arhivarea si digitizarea datelor 

din literatura; (2) colectare de noi date asupra distribuției artropodelor parazite. 

 

Activitatea 1.1 Completarea bazei de date 

 

1.1.1. Arhivarea georeferențiată a datelor din literatură 

 

Baza de date a fost completată cu peste 1000 de noi intrări, în principal privind răspândirea geografică a 

genospeciilor de Borrelia burgdorferi sesnu lato, după următoarea structură: 

Pathogen genus Pathogen genus Genotype Source Stage Source tissue Source genus Source species Host Country Locality Latitude Longitude Accuracy Prevalence Sampe size Identification methods Articol title Author Journal Year

 

Datele introduse în sistemul tabelar au fost obținute prin analiza sistematică a literaturii știinfice, folosind criterii de 

includere pre-definite. 

Baza de date a fost completată și cu date noi, originale, obținute în urma recoltării de probe și a analizării acestora în 

laboratoarele proprii. 

 

1.1.2. Modelarea spațială actuală și predictivă a răspândirii căpușelor termofile 

 

S-a creat un model de actual și unul predictiv pentru distribuția spațială a două specii de căpușe termofile din 

România: Rhipicephalus annulatus și Hyalomma marginatum. Folosindu-se cele 11 de puncte georeferențiate pentru 

prima specie și cele 171 existente pentru cea de-a doua specie s-au creat hartile de distribuție actuale (fig. 1 și 2). 

Utilizând valorile temperaturii medii anuale (fig. 3) precum și două scenarii climatice (RCP4.5 și RCP6) (fig. 4), sau 

generat hărți predictive pentru distribuția geografică prevăzută în viitor (anii 2050 și 2070) a celor două specii de 

căpușe: H. marginatum (fig. 5 și 6) și R. annulatus (fig. 7 și 8). 

 

 

 



 

  

Fig. 1. Distribuția actuală a speciei H. marginatum Fig. 2. Distribuția actuală a speciei R. annulatus 

 

 

  

Fig. 3. Harta temperaturilor anuale din România Fig. 4. Scenariile climatice 

 

În urma analizării acestor modele, s-a concluzionat că scenariile mai puțin optimiste (ex. RCP6) vor exercita o 

presiune mai mare asupra potențialului de răspândire a celor două specii de căpușe. Pentru a crește acuratețea 

acestor modele predictive de distribuție etse necesară colectarea de date suplimentare din teren. 

Răspândirea geografică a acestor căpușe către zone mai nordice și la altitudini mai mari crează riscul apariției în 

regiunile respective a noi boli vectoriale, la populații de gazde domestice și sălbatice și la populația umană. 

Algoritmii de modelare predictivă folosiți de noi sunt utili pentru desemnarea zonelor de risc, iar aplicarea lor pe 

scară mai largă (la mai multe specii de căpușe sau alte specii de vectori sau patogeni transmiși de vectori respectiv pe 

teritorii geografice mai întinse) ar fi extrem de utilă în implementarea politicilor de sănătate. 

 

 



  

Fig. 5a. Modelul de distribuție al speciei H. marginatum 

- 2014 (scenariul RCP4.5) 

 

Fig. 6a. Modelul de distribuție al speciei H. marginatum - 

2014 (scenariul RCP6) 

  

Fig. 5b. Modelul de distribuție al speciei H. marginatum 

- 2050 (scenariul RCP4.5) 

 

Fig. 6a. Modelul de distribuție al speciei H. marginatum - 

2050 (scenariul RCP6) 

  

Fig. 5c. Modelul de distribuție al speciei H. marginatum 

- 2070 (scenariul RCP4.5) 

Fig. 6a. Modelul de distribuție al speciei H. marginatum - 

2070 (scenariul RCP6) 

 

 



  

Fig. 7a. Modelul de distribuție al speciei R. annulatus - 

2014 (scenariul RCP4.5) 

 

Fig. 8a. Modelul de distribuție al speciei R. annulatus - 

2014 (scenariul RCP6) 

  

Fig. 7b. Modelul de distribuție al speciei R. annulatus - 

2050 (scenariul RCP4.5) 

 

Fig. 8a. Modelul de distribuție al speciei R. annulatus - 

2050 (scenariul RCP6) 

  

Fig. 7c. Modelul de distribuție al speciei R. annulatus - 

2070 (scenariul RCP4.5) 

Fig. 8a. Modelul de distribuție al speciei R. annulatus - 

2070 (scenariul RCP6) 

 

 



1.1.3 Descrierea unei specii de căpușe noi pentru știință 

 

Prin colaborarea cu cercetători din Ungaria, s-a reușit descrierea unei specii de căpușă nouă pentru știință (Ixodes 

ariadnae nov. sp.), parazită pe lilieci (fig. 9). Echipa noastră a fost responsabilă de obținerea și analiza secvențelor 

genetice, necesare descrierii noii specii (fig. 10). 

 

  

Figura 9. Ixodes ariadnae nov. sp. (SEM) 

 

Figura 10. Analiza filogenetică a secvențelor genei COI la Ixodes ariadnae nov. sp. 



1.1.4. Semnalări în premieră și actualizarea hărților de distribuție pentru boli vectoriale 

 

S-a compilat o hartă de distribuție a genului Cercopithifilaria (filarioide transmise de căpușe la câini), prima și cea mai 

completă hartă sintetică realizată pentru acest grup de nematode la nivel european (figura 11) 

 

 

Fig. 11. Răspândirea geografică a genului Cercopithifilaria în Europa 

 

În premieră pentru Europa de Est, echipa proiectului a semnalat emergența la câini a speciei Thelazia callipaeda, un 

nematod ocular transmis de vectori din categoria drosofilidelor (fig. 12). 

 

 

Figura 12. Aspectul clinic al primului caz de infestație cu Thelazia callipaeda din Europa de Est (județul Bihor) 



Tot din categoria filariozelor canine, în cadrul proiectului s-a evaluat în premieră națională epidemiologia moleculară 

panspecifică. Astfel, s-au identificat în total 3 specii de filarii, răspândirea lor teritorială fiind prezentată mai jos (fig. 

13). 

 

 

Figura 13. Distribuția geografică a filariozelor canine în România 

 

De asemenea în premieră pentru țara noastră, echipa proiectului a contribuit la semnalarea primului caz de 

leishmanioză autohtonă după 80 de ani de absență (fig. 14). 

 

 

Figura 14. Aspectele clinice și microscopice a primului caz de leishmanioză canină autohtonă din ultimii 80 de ani 

 



Tot în premieră pentru România, s-a realizat un studiu amplu privind distribuția geografică și prevalența infecției cu 

bacteria zoonotică Anaplasma phagocytophilum la căpușe pe întreg teritoriul României. Au fost analizate 10438 de 

căpușe nehrănite din specia Ixodes ricinus provenind din 113 localități din 40 de județe din România. Rezultatele 

sintetice sunt prezentate în figura 15. 

 

 

Figura 15. Prevalența și distribuția geografică a bacteriei Anaplasma phagocytophilum la căpușe Ixodes ricinus în 

România 

 

1.1.5 Studii experimentale 

 

Prin studii experimentale s-a dovedit în premieră mondială transmiterea pe cale verticală a speciei bacteriene 

Borrelia turcica la căpușe din specia Hyalomma aegyptium (fig. 16). 

 

 

Figura 16. Transmiterea transstadială a speciei Borrelia turcica la Hyalomma aegyptium 



Activitatea 1.2 Importarea bazei de date în aplicația web 

 

Baza de date creată precum și noile pucnte de ditribuție obținute (detaliate la activitatea 1.1) a fost importată după 

aliniere în aplicația Geoparasites, dezvoltată în etapele anterioare. 

 

Activitatea 2.1. Colectarea de probe de pe animale domestice din zone tropicale 

 

În luna Septembrie 2014, în cadrul etapei curente s-au recoltat probe de la câini din Republica Centrafricană. În total 

s-au recoltat probe din 5 localități (Yondo, Babongo, Mossapoula, Bayanga, Yandoumbe) din zona Parcului Național 

Dzanga Ndoki. S-au recoltate probe de ectoparaziți (căpușe, păduchi, purici) de pe 30 de animale domestice, în 

special câini (fig. 17). Probele sunt în curs de identificare, iar rezultatele sunt estimate a fi publicate împreună cu cele 

din Kenya (2012, 2014) și Coasta de Fildeș (2013) în anul 2015. 

 

 

Figura 17. Recoltarea ectoparaziților de pe câini din zone rurale (Republica Centrafricană) 

 

Activitatea 2.2. Colectarea de probe de pe animale sălbatice din zone tropicale 

 

Au fost recoltate probe de ectoparaziți de pe animale sălbatice (pangolini, porci spinoși, elefanți) dar și din mediu 

(folosind capcane), mai ales din vecinătatea turmelor de elefanți și bivoli africani și a familiilor de gorile vestice de 

câmpie habituate, din locația Bai Hokou (Republica Centrafricană). Toate probele au fost recoltate în luna 

septembrie 2014. Probele sunt în curs de prelucrare. Rezultatele preliminare arată existența unor specii de căpușe 

rare (ex. Ixodes auriculaelongae) care urmează a fi redescrisă. Menționăm că descrierea originală a acestei specii 

oferă doar morfologia sumară a femelei, restul stadiilor nefiind cunoscute până în prezent. Astfel, echipa noastră va 

descrie în premieră mondială masculii și nimfele acestei specii. 

 



Din probele recoltate anterior, s-au identificat numeroase specii de căpușe (Coasta de Fildeș 2013), de interes fiind 

mai ales redescrierea speciei Ixodes aulacodi, o căpușă puțin cunoscută și studiată. 

 

O specie de păduchi hematofagi recoltați în 2012 din Kenya de pe antilopa Madoqua guentheri a fost descrisă și 

denumită. Este vorba despre Linognathus samburi nov. sp. (fig. 18). 

 

Figura 18. Linognathus samburi nov. sp. 

 

Sinteza publicațiilor și participărilor la conferințe realizate în etapa curentă 

 

În total, în această etapă au fost publicate 7 articole în reviste cotate ISI iar încă 3 articole au fost acceptate spre 

publicare. În total, cele 10 articole ISI au un factor de impact cumulat de 25.60. Pe lângă acestea, un număr de 6 

articole sunt trimise spre publicare în reviste cotate ISI. În precedentul raport au fost menționate 5 articole ISI în curs 

de elaborare. Toate au fost între timp acceptate și publicate. Din cele două articole raportate ca fiind sub evaluare, 

unul a fost acceptat și publicat iar unul se află încă în curs de evaluare. Pe parcursul acestei etape, s-au prezentat la 

conferințe, congrese și simpozioane un număr de 17 lucrări. 

         Director proiect, 

         Andrei D. Mihalca 

         ______________ 


