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Cuvinte cheie: virusuri HPAI şi LPAI, focare de gripă aviară, RT-PCR (Reverse 

Transcription Polymerase Chain Reaction). 

 

 

REZUMAT 

 

Influenţa aviară constituie la ora actuală o problemă majoră pentru patologia 

aviară, cu risc major pentru sănătatea oamenilor şi cu implicaţii economice şi sociale la 

nivel mondial. O permanentă îmbunătăţirea a proiectelor de supraveghere a influenţei 

aviare ce vizează populaţiile de păsări sălbatice – considerate principalul rezervor de 

virus gripal aviar – vor contribui la înţelegerea factorilor implicaţi în întreţinerea şi 

transmiterea virusului influenţei aviare de la rezervoarele naturale  la păsările şi animalele 

domestice, implicit la om, şi, de asemenea, la elaborarea strategiilor de prevenire a 

eventualelor pandemii şi la dezvoltarea unor strategii care să împiedice răspândirea 

virusului atât la păsările domestice cât şi la om. Influenţa aviară constituie un imens 

pericol pentru întreaga lume, inclusiv pentru România, datorită particularităţilor 

geografice, respectiv Delta Dunării şi fenomenului migraţiei păsărilor, considerate 

rezervorul natural de virus al influenţei aviare. 

Structura tezei 

Teza de doctorat cu titlul „Studiul retrospectiv şi prospectiv asupra virusurilor 

gripale aviare H5 şi H7 la păsările domestice şi sălbatice din arealul Dobrogea” este 

extinsă pe 339 de pagini şi este formată, în conformitate cu prevederile legislaţiei actuale, 

din două părţi: prima parte intitulată „Stadiul cunoaşterii” care conţine un număr de 75 de 

pagini şi partea a doua „Cercetări proprii” extinsă pe 233 de pagini.  

Bibliografia  cuprinde un număr de 180 de titluri de lucrări ştiinţifice din literatura 

de specialitate autohtonă şi străină. 

Prima parte este alcătuită din 75 de pagini şi ilustrată prin 6 figuri şi 4 tabele, 

fiind structurată în opt capitole în care sunt prezentate date din literatura de specialitate 

despre influenţa aviară şi în care este redat sistematic stadiul cunoştinţelor actuale 

privind: 
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- taxonomia virusurilor gripale aviare şi importanţa fenomenelor de recombinare 

genetică; 

- riscul zoonotic reprezentat de virusurile gripale aviare; 

- aspecte epidemiologice şi ecologice privind: circulaţia virusurilor gripale 

aviare, importanţa speciilor de păsări ca rezervoare şi transmiţătoare, posibilităţile de 

difuzare a virusurilor gripale aviare, rezistenţa la factorii de mediu; 

- caracterizarea etiologică a virusurilor gripale aviare; 

- metodele de izolare şi identificare ale virusului gripal aviar (examene 

virusologice şi serologice); 

- măsuri privind supravegherea şi combaterea influenţei aviare la păsările 

domestice şi sălbatice în conformitate cu legislaţia europeană; 

- aspecte privind imunoprofilaxia; 

- aspecte privind gripa aviară la păsările sălbatice. 

Partea a doua a tezei de doctorat formată din 233 de pagini cuprinde cercetările 

personale realizate în perioada 2005 – 2012, fiind structurată în douăsprezece capitole, 

fiecare capitol al acestei părţi fiind alcătuit din subcapitole, în care se prezintă material şi 

metodă, rezultate obţinute şi concluzii parţiale desprinse în urma realizării studiului. De 

asemenea, în partea a doua sunt expuse  43 de tabele, 41 de grafice, 99 figuri. 

Scopul supravegherii influenţei aviare la păsările sălbatice este de identificare 

a riscului de introducere a virusului influenţei aviare (cu tulpini slab patogene sau înalt 

patogene) în populaţiile de păsări domestice. S-au investigat, în primul rând, cazurile de 

morbiditate şi mortalitate la păsările sălbatice, în mod deosebit la speciile care prezintă 

risc crescut, şi anume: Ordinul Anseriforme (lebede, gâşte şi raţe), Ordinul 

Charadriiforme (pescăruşi şi alte păsări de ţărm), Ordinul Gruiforme (lişiţe), Ordinul 

Pelecaniforme (cormorani, pelicani) etc. 

      Eşantioanele prelevate pentru izolarea virusului şi detectarea moleculară (PCR) au 

fost reprezentate de: tampoane cloacale şi traheale/bucale şi/sau ţesuturile (creierul, 

inima, plămânii, traheea, rinichii şi intestinele) de la păsările sălbatice bolnave, moarte 

sau împuşcate în scop de diagnostic. 
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      Supravegherea serologică nu s-a realizat pe probe prelevate de la păsări sălbatice 

deoarece examenul serologic RIHA nu poate distinge între tulpinile HP şi LP, iar 

rezultatele legate de evidenţierea anticorpilor nu permit corelaţia cu privire la locaţia 

unde păsările sălbatice au fost infectate.  

               Scopul supravegherii influenţei aviare la păsările domestice este de a 

identifica infecţiile LPAI cu subtipurile H5 şi H7 a tulpinilor de virus al gripei aviare în 

special la populaţiile ţintă care au prezentat un risc specific la infecţie datorită sistemului 

gospodăresc de creştere. Supravegherea a vizat, de asemenea, şi păsările din exploataţiile 

comerciale. 

              Au fost investigate în direcţia influenţei aviare toate cazurile de mortalitate sau 

îmbolnăvire la păsările domestice care prezintă semne clinice de boală şi modificări 

anatomopatologice asemănătoare influenţei aviare; probele de sânge pentru examinarea 

serologică au fost prelevate de la toate speciile de păsări domestice (atât din exploataţii 

comerciale, cât şi de la păsările crescute în sisteme de creştere în aer liber), prelevarea 

probelor fiind planificată pe teritoriul judeţelor Constanţa şi Tulcea, astfel încât probele 

să fie reprezentative pentru teritoriile respective. 

    Studiul s-a efectuat în perioada 2005 – 2012; din motive obiective am structurat 

prezentarea datelor obţinute în două perioade distincte, şi anume: 

- rezultatele obţinute în perioada octombrie 2005 – aprilie 2006 când pe 

teritoriul ţării noastre au fost înregistrate focare de influenţă aviară – studiu retrospectiv; 

- rezultatele obţinute în perioada iunie 2006 – 2012 – studiu prospectiv – 

considerată perioadă de linişte epidemiologică în care, cu excepţia celor două focare de 

influenţă aviară  diagnosticate în judeţul Tulcea, nu a mai fost izolat virusul gripal aviar 

de la păsări domestice sau sălbatice. 

În capitolul XI sunt prezentate rezultatele cercetărilor epidemiologice, clinice şi 

anatomopatologice efectuate în vederea diagnosticului şi supravegherii influenţei aviare 

la păsările sălbatice în perioada 2005 – 2012 şi care au condus la următoarele concluzii: 

- păsările sălbatice sunt purtătoare ale unui subtip viral LPAI şi reprezintă sursa 

principală de infecţie a păsărilor domestice cu aceste virusuri; 

- examenele de  laborator efectuate pe probe prelevate de la păsările sălbatice  
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din zona Dobrogea au arătat că un număr foarte mic de păsări au fost infectate cu virusul 

gripal aviar H5N1; în perioada octombrie 2005 – mai 2012, din  1798 de păsări sălbatice 

examinate, doar de la 18 păsări a fost izolat virusul gripal aviar, din care 6 păsări 

sălbatice în judeţul Constanţa: 1 gâscă sălbatică, 2 lebede, 1 lişită, 1 porumbel sălbatic şi 

1 bufniţă, iar în judeţul Tulcea de la 12 păsări sălbatice: 7 lebede, 3 gâşte sălbatice, 1 

găinuşă de baltă şi 1 lişiţă, rezultând un procent de aproximativ 1 %; 

- semnele clinice la păsările sălbatice sunt mai slab exprimate comparativ cu 

cele manifestate de păsările domestice, ele fiind observate, în special, la lebede şi au 

constat în existenţa unor comportamente atipice unei păsări sănătoase: se hraneau foarte 

greu, nu mai puteau zbura sau îşi luau zborul foarte greu şi zburau pe distanţe foarte 

scurte manifestând semne de oboseală; unele exemplare au manifestat semnele nervoase, 

cum ar fi: tremurături ale capului şi gâtului, contracţii spasmodice ale membrelor, ataxie, 

torticolis; 

- tabloul lezional la păsările sălbatice este mai puţin exprimat comparativ cu cel 

constatat la păsările domestice, predominând leziunile de tip hemoragic; 

- de la toate păsările sălbatice din ţara noastră, diagnosticate cu influenţă aviară a 

fost izolat virusul gripal aviar H5N1 în varianta înalt patogenă. 

În capitolul XII sunt prezentate rezultatele cercetărilor epidemiologice privind 

gripa aviară la păsările domestice în arealul Dobrogea. Concluzia principală care se 

desprinde din acest studiu este aceea că în majoritatea cazurilor de influenţă aviară 

diagnosticate în arealul Dobrogea şi Delta Dunării, respectiv în cele 26 de focare de 

influenţă aviară declarate, sursa principală de contaminate a fost considerată păsările 

sălbatice, calea de transmitere a virusului fiind atât una directă, prin contactul păsărilor 

domestice cu păsările sălbatice, cât şi una indirectă reprezentată de habitat (luciu de apă, 

bălţi, râuri pe care au poposit păsări infectate). Prin modul de creştere al păsărilor cu 

acces la luciul de apă (în special, palmipedele) sau la păşuni (galinacee şi palmipede) sunt 

sporite posibilităţile de contact cu diferite specii de păsări sălbatice care pot fi 

contaminate cu virusul gripal aviar. 

În capitolul XIII sunt prezentate rezultatele referitoare la aspectele clinice 

constatate la păsările domestice în focarele de gripă aviară din arealul Dobrogea, studiul 
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efectuându-se în perioada octombrie 2005 – martie 2006 (studiu retrospectiv), când  în 

cele 24 de focare de gripă aviară care au evoluat în arealul Dobrogea s-au observant 

semne clinice de boală la un număr de 1157 de păsări, din care: găini – 963 (83%), curci 

– 77 (7%), bibilici – 15 (1%), raţe – 67 (6%) şi gâşte – 35 (3%). S-a constatat că dintre 

păsările domestice specia cea mai afectată de boală este găina, în timp ce palmipedele 

sunt mai rezistente şi manifestă semne clinice de boală într-o proporţie foarte mică. 

Principalele semne clinice observate la găină au fost: indigestie ingluvială, scurgere de 

mucozităţi din cioc şi nări, diaree, cianoza crestei şi a bărbitelor şi manifestări nervoase. 

Simptomele clinice ale palmipedelor domestice au fost mai puţin pronunţate, evoluţia 

bolii fiind mai îndelungată, iar rata de mortalitate a fost mult mai redusă comparativ cu 

galinaceele. 

În capitolul XIV sunt redate aspectele morfopatologice produse de virusul 

influenţei aviare, fiind descrise principalele leziuni întâlnite la cadavrele păsărilor 

domestice examinate în perioada studiului, astfel: 

- în perioada 2005 – 2006 – studiu retrospectiv – au fost examinate un număr 

de 1323 de probe reprezentate de cadavre şi probe de organe (creier, intestin, trahee, 

pulmon, ficat, splină, rinichi etc)  provenind de la păsări domestice din focarele de 

influenţă aviară declarate în arealul Dobrogea; 

- în perioada 2007 – 2012 – studiu prospectiv - au fost examinate un număr de 

560 de probe; 

- probele examinate, în număr de 1883, au avut următoarea provenienţă: 1455 de 

la găini (77,3%), 133 de la curci (7%), 130 de la raţe (6,9%), 128 de la gâşte (6,8%) şi 37 

de la bibilici (2%); 

- dintre speciile afectate galinaceele au manifestat mai evident semne clinice de 

boală; 

- în formele de evoluţie supraacută, leziunile au fost mai slab exprimate, 

constând în cianoza crestei şi a bărbiţelor, leziuni congestive generale, fără alte 

modificări caracteristice; în faza acută cadavrele erau deshidratare şi se constata  cianoza 

crestei şi a bărbiţelor, congestie viscerală şi musculară; în formele cu evoluţie mai 

îndelungată s-au observat la cadavrele păsărilor peteşii şi echimoze, în special în laringe, 
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trahee, proventriculită şi enterită cataral – hemoragică, hemoragii în ţesutul adipos al 

epicardului, precum şi pe suprafeţele seroase adiacente sternului. O leziune foarte 

importantă care poate fi considerată patognomonică pentru influenţa aviară a fost 

reprezentată de edemul subcutanat, în special din zona capului şi a gâtului, uneori 

cuprinzând şi zona pieptului, ţesutul conjunctiv subcutanat fiind puternic infiltrat cu un 

lichid seros, citrin; 

- la palmipede leziunile întâlnite au fost mai slab exprimate comparativ cu cele 

de la găini, şi au constat în congestii, hemoragii, cianoza ciocului, peteşii şi echimoze pe 

seroase, sinuzită, traheită cataral-hemoragică. 

În capitolul XV este prezentată metodologia examenelor de laborator privind 

diagnosticul influenţei aviare. Pentru un diagnostic de laborator corect pe lângă utilizarea 

celor mai eficiente metode (Kituri şi reactivi de diagnostic de ultimă generaţie), a 

personalului instruit, este foarte important eşantionul care urmează să fie examinat, motiv 

pentru care trebuie acordată o atenţie deosebită modului de recoltare al probelor, de 

depozitare şi conservare, precum şi respectarea temperaturii pe perioada transportului 

până la sosirea la laborator. Prelevarea, ambalarea, etichetarea şi transportul probelor 

prelevate în scop de diagnostic al influenţei aviare trebuie să respecte prevederile Cap. IV 

„Proceduri generale pentru prelevarea şi transportul eşantioanelor” din Decizia Comisiei 

Europene nr. 437/2006/C.E. 

Diagnosticul influenţei aviare s-a realizat prin examene virusologice descrise în 

capitolul XVI şi care au constat în: testul rapid imunocromatografic, polymerase chain 

reaction (PCR) efectuate în cadrul LSVSA Constanţa şi Tulcea, izolarea virusului pe ouă 

embrionate de găină de 9-11 zile şi testul patogenităţii intravenoase (IPIV) efectuate în 

cadrul IDSA Bucureşti şi prin examene serologice descrise în capitolul XVII, 

reprezentate de: teste ELISA, reacţia de imunodifuzie în gel de agar (AGID) şi reacţia de 

hemaglutinare şi inhibarea a hemaglutinării (RIHA) efectuate în cadrul LSVSA 

Constanţa şi Tulcea. 

Cercetările privind diagnosticul virusologic al influenţei aviare efectuat în 

perioada 2005 – 2012 au condus la următoarele concluzii: 

- în perioada 2005 – 2007 prin test rapid imunocromatografic au fost analizate 
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un număr de 15330 de probe, din care 12926 probe au fost prelevate de la păsări 

domestice şi 2404 probe au provenit de la păsări sălbatice; 

- la păsările domestice din cele 12926 probe examinate, 237 de probe (1,83%) au 

avut rezultat pozitiv şi 42 de probe (0,32%) rezultat fals pozitiv, iar la păsările sălbatice 

din 2404 probe examinate la 18 probe (0,75%) s-a obţinut rezultat pozitiv, iar pentru 6 

probe (0,26%) s-a obţinut rezultat fals pozitiv; 

- prin testul PCR (Polymerase Chain Reaction) din cele 303 probe examinate în 

perioada octombrie 2005 – aprilie 2006 (279 de probe prelevate de la păsări domestice şi 

24 probe prelevate de la păsări sălbatice) un număr de 255 de probe au reacţionat pozitiv 

(84,15%) şi 48 probe au avut rezultat negativ (15,84%). 

- în perioada mai 2006 – iunie 2012 au fost examinate prin test PCR un număr 

de 394 de probe (82 probe provenind de la păsări domestice şi 312 probe prelevate de la 

păsări sălbatice), rezultatele obţinute fiind negative la toate probele examinate. 

Cercetările privind diagnosticul serologic al influenţei aviare efectuat în perioada 

2005 – 2012 pe probe prelevate de la păsări domestice au condus la următoarele 

concluzii: 

- din 47235 probe de ser examinate prin testul ELISA în perioada 2005 - 2007, 

907 probe au avut rezultat pozitiv (1,92%) şi 46328 probe au avut rezultat negativ 

(98,08%). Din cele 907 probe cu rezultat pozitiv la testul ELISA doar un număr de 76 

(8,38%) au fost confirmate prin testul IHA sau ID, iar 831 probe au reacţionat negativ, 

fiind considerate reacţii fals pozitive.  

- prin testul de imunodifuzie în gel de agar au fost testate un număr de 291 probe 

provenite de la galinacee şi 78 probe prelevate de la palmipede obţinându-se rezultate 

negative la toate probele examinate; 

- reacţia de hemaglutinare şi inhibare a hemaglutinării a fost utilizată în perioada 

2006 - 2007 doar ca o metodă de confirmare a reacţiilor pozitive la testul ELISA. Din 

cele 397 probe de ser examinate, un număr de 76 probe au avut rezultat pozitiv (19,14%), 

iar 321 probe au reacţionat negativ (80,86%) fiind considerate reacţii fals pozitive la 

testul ELISA; 

- în perioada 2008 – 2012 au fost examinate prin testul de inhibare a 
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hemaglutinării un număr de 12155 probe, din care 7810 probe prelevate de la galinacee şi 

4345 probe prelevate de la palmipede. Rezultatele au fost negative la toate probele 

investigate.  

Prevenirea apariţiei şi combaterea influenţei aviare poate fi realizată doar printr-o 

cooperare şi colaborare internaţională, pentru a cunoaşte în orice moment situaţia 

epidemiologică şi capacitatea patogenă a virusurilor H5/H7, iar în condiţiile ţării noastre 

prin sprijinirea Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor prin 

mijloace materiale şi financiare.  

În vederea unei bune supravegheri a gripei aviare în arealul studiat şi în special a 

localităţilor din Delta Dunării s-au luat măsuri de organizare a unei monitorizări cât mai 

complexe al căror scop principal este de a asigura o detecţie precoce a influenţei aviare 

produse de subtipurile H5 şi H7 şi de a intervenii prompt pentru limitarea difuzării şi 

eradicarea bolii. 

Este foarte importantă supravegherea continuă a virusului gripal aviar la păsările 

sălbatice, datorită faptului că aceasta  ne oferă o „avertizare timpurie” asupra introducerii 

virusului în noi regiuni, putând face studii corespunzătoare de evaluare a riscului. Este, de 

asemenea, important să înţelegem comportamentul păsărilor sălbatice, eventual modul de 

transmitere al virusului între păsările sălbatice şi cele domestice, categoriile de vârstă ale 

păsărilor sălbatice frecvent afectate, rutele de migrare. Este nevoie  în continuare de o 

mai bună înţelegere a transmiterii şi a patogenezei virusului H5N1 la păsările sălbatice, 

precum şi identificarea speciilor receptive, cât şi probabilitatea lor de a dezvolta boala.  

 În acelaşi timp, este foarte greu de a preveni apariţia gripei aviare la păsările 

domestice datorită faptului că nu se poate stabili o strategie de control a păsărilor 

sălbatice, singura soluţie pentru a preveni apariţia bolii fiind limitarea maximă a 

contactului păsărilor domestice cu cele sălbatice. În tara noastră, unde într-o perioada 

relativ scurtă de timp (aproximativ 6 luni de zile) au evoluat focare de gripă aviară 

semnificative la păsările domestice, prevalenţa virusului la păsările sălbatice a fost foarte 

scăzută (de 1%), astfel că rolul acestor păsări sălbatice în răspândirea bolii nu a fost 

foarte bine înţeles. Este clar că problema prioritară se referă la păsările de curte şi că 
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focarele apărute şi răspândirea geografică a lor, probabil, nu pot fi oprite fără punerea în 

aplicare a măsurilor de supraveghere şi control corespunzătoare.  

Cercetările efectuate, precum şi rezultatele obţinute în perioada de linişte 

epidemiologică, când nu au fost detectate tulpini de virus gripal aviar, pot contribui la 

dovedirea statutului de indemnitate în arealului studiat. 

 




