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REZUMAT 

În ultimii ani, multe boli cu transmitere vectorială au (re)apărut și s-au răspândit, 

datorită schimbărilor globale și/sau locale care au dus la invazia unor noi specii de 

artropode vector, îmbunătățirea capacității lor vectoriale, sau introducerea și stabilirea 

în teritoriu a unor specii noi de patogeni (Rogers și Randolph, 2006). Relația strânsă și 

mediul comun al oamenilor și al câinilor domestici poate să crească riscul de infecție 

umană cu patogeni zoonotici cu transmitere vectorială, în timp ce mamiferele sălbatice 

din proximitatea acestora pot juca un rol de rezervor pentru asemenea patogeni. 

Dintre helminții cu transmitere vectorială (HTV), un număr mare de specii sunt 

prevalente în Europa, unele dintre acestea fiind de interes major, datorită implicațiilor 

clinice sau a potențialului zoonotic demonstrat. La ora actuală se estimează că 45% din 

populația umană a Europei, împreună cu animalele domestice, este expusă la riscul de a 

contracta HTV (Otranto și colab., 2013a). HTV care infestează în mod tipic carnivorele 

domestice și sălbatice în Europa aparțin la șase genuri din ordinul Spirurida și pot fi 

transmiși de o varietate de artropode (Otranto și colab., 2013a). 

Dirofilaria immitis, cunoscut și sub denumirea de vierme cardiac, a fost cea mai 

intens studiată specie, datorită efectelor patologice grave pe care le are asupra gazdelor 

carnivore (Venco, 2007). Mai recent, D. repens, agentul dirofilariozei subcutanate la 

câini, a redobândit de asemenea atenție. Ambele specii sunt agenți zoonotici confirmați 

(Orihel și Eberhard, 1998), dar în Europa majoritatea cazurilor umane diagnosticate au 

fost cauzate de D. repens (Pampiglione and Rivasi, 2000; Otranto și colab., 2013a). Aria 

lor de distribuție a fost initial limitată la țările mediteraneene, dar, în ultimele decenii, 

și-au extins considerabil teritoriile, în țâri din estul și nord-estul Europei, în principal 

datorită schimbărilor climatice și a vectorilor (Genchi și colab., 2011). Mai mult, se pare 

că D. repens se răspândește mai rapid decât D. immitis și că această specie are o 

prevalență mai mare în zonele comune (Genchi și colab., 2011). 

Onchocerca lupi este o filariae care se localizează la nivelul ochilor și a anexelor și 

care a fost remarcată recent, datorită cazurilor umane (Otranto și colab., 2013b). 

Cunoștințele actuale cu privire la biologia și distribuția geografică ale acestei specii sunt 

destul de limitate.  

Alte specii de filarii care au fost raportate la câini și carnivore sălbatice în Europa 

(ex. Acanthocheilonema spp., Cercopithifilaria spp.) și care se localizează subcutanat sau 

la nivelul fasciilor musculare, sunt foarte puțin cunoscute, datorită importanței clinice 

reduse (Otranto și colab., 2013a). Oricum, posibilitatea ca aceste specii să infesteze și 

omul nu trebuie exclusă, după cum s-a arătat pentru A. reconditum (Huynh și colab., 

2001). 

Thelazia callipaeda este un helmint zoonotic cu transmitere vectorială și care 

parazitează în sacul conjunctival și țesuturile associate ale unui spectru larg de gazde, 
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inclusiv câini și pisici, carnivore sălbatice, iepuri și omul (Anderson, 2000; Otranto și 

colab., 2009). Această specie a fost inițial raportată în Italia și pare să se răspândească 

rapid în Europa, cu raportări autohtone de la câini și/sau alte specii de animale din 13 

țări europene diferite în ultimul deceniu, în timp ce cazuri umane au fost raportate în 5 

dintre aceste țări (revizuit de către Mihalca și colab., 2016). 

Datele epidemiologice cu privire la aceste specii sunt adesea incomplete sau 

lipsesc din mult țări. 

 

În acest context, luând în considerare lipsa generală date epidemiologice cu 

privire la HTV asociați carnivorelor din România și nivelul foarte scăzut de cunoștințe la 

nivel public, scopurile prezentei lucrări au fost: 

 să evalueze diversitatea de specii, prevalența și distribuția filariilor parazite la 

câinii domestici din România 

 să evalueze rolul carnivorelor sălbatice ca și gazed rezervor pentru filarii în 

România 

 să identifice potențialii vectori ai filariilor în România 

 să ofere noi date biomedicale cu privire la co-infestațiile naturale D. immitis/D. 

repens în România 

 să investigheze existența infestațiilor cu Thelazia callipaeda la câini în Romania 

 să evalueze distibuția geografică și spectrul de gazde al T. callipaeda în Romania 

 

Prima parte (I) este structurată pe trei capitole și rezumă informații din literatura 

de specialitate cu privire la ecoepidemiologia și implicațiile clinice ale HTV la 

carnivorele din Europa. Capitolul I.1 cuprinde date din literatură cu privire la gazdele 

definitive, vectorii, dezvoltarea și alte aspect biologice (ex. periodicitatea) a HTV asociați 

carnivorelor din Europa. În Capitolul I.2 este descrisă distribuția europeană cunoscută 

a filariilor și a T. callipaeda, iar Capitolul I.3 descrie manifestările clinice asociate 

infestațiilor cu acești paraziți.   

 

Partea a doua (II) a tezei include scopurile lucrării, 11 studii originale axate pe 

ecoepidemiologia filariilor în România (II.I.1-II.I.5), noi date biomedicale cu privire la 

co-infestațiile naturale D. immitis/D. repens în România (II.II.1, II.II.2) și emergența a T. 

callipaeda în România (II.III.1-II.III.4), concluzii și recomandări și elementele de 

originalitate ale tezei. Teza se încheie cu bibliografia citată (402 titluri). 

 

Luând în considerare faptul că situația României cu privire la infestațiile cu filarii 

la câini era în mare măsură necunoscută, obiectivele Capitolului II.I.1 au fost să ofere o 

vedere mai detailiată asupra infestațiilor cu filarii la câinii din România prin evaluarea 

diversității și a prevalenței speciilor de filarii la câini din diverse zone ale țării și să 

compare două teste de diagnostic utilizate pentru D. immitis. Un total de 390 de probe 
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de sânge de la câini au fost testate pentru prezența antigenelor de femelă adultă de D. 

immitis folosind teste rapide SNAP® 4Dx® test (IDEXX) și pentru prezența de ADN a trei 

specii de filarii (D. immitis, D. repens și A. reconditum) prin PCR multiplex (Latrofa și 

colab., 2012). Prevalența toatală a fiecărei specii a fost: 6.15% (n=24) pentru D. immitis, 

6.92% (n=27) pentru D. repens și 2.05% (n=8) pentru A. reconditum, cu variații locale 

semnificative. Prevalența A. reconditum a fost semnificativ mai scăzută (p<0.001) 

comparativ cu Dirofilaria spp., dar aria de distribuție a acesteia a fost mai extinsă. Co-

infestații a D. repens cu D. immitis au fost detectate la 11 câini pozitivi (23.91%), iar cele 

cu A. reconditum la 2 dintre câinii pozitivi (4.34%). Testele SNAP au relevat o 

seroprevalență de 7.18% (n=28) a antigenului de D. immitis. Per ansamblu, 9.48% 

(n=37) din câinii testați au fost pozitivi pentru D. immitis la cel puțin unul din testele 

utilizate. La testele serologice s-a înregistrat o prevalență mai ridicată comparativ cu 

metoda moleculară, dar fără diferențe semnificative statistic (p>0.5). Acordul pozitiv 

procentual a fost de 40.54%, acordul total a fost de 94.36% și statistica Kapa a lui Cohen 

(k=0.55) a indicat un acord moderat între cele două teste. Rezultatele discordante au 

constat în: 6 probe (16.21%) au fost pozitive doar pentru antigen, 7 probe (18.91%) au 

fost pozitive pentru antigen de D. immitis, dar la PCR au fost pozitive doar pentru ADN 

de D. repens și 9 probe (24.32%) au fost negative pentru antigen, dar pozitive pentru 

ADN de D. immitis la PCR. Eșecul testelor serologice poate avea implicații grave în 

răspândirea bolii, prin urmare nu ar trebui să fie singurele teste utilizate în studii 

epidemiologice. Considerăm că metodele moleculare sunt de asemenea necesare, în 

special ținând cont de potențialul zoonotic al D. repens. Acest studiu a demonstrat că în 

România, speciile de Dirofilaria sunt frecvente în sudul și sud-estul țării și este primul 

care oferă o vedere mai extensivă asupra prevalenței și distribuției geografice a A. 

reconditum la câini din România. 

 

Considerând că speciile genului Cercopithifilaria au ca și vectori căpușe din grupul 

Rhipicephalus sanguineus s.l. (Brianti și colab., 2012), care sunt prezente și în anumite 

zone ale României (Mihalca și colab., 2012), scopul Capitolului II.I.2 a fost să evalueze 

prezența a Cercopithifilaria spp. la câini din Delta Dunării, unde câinii sunt infestați 

masiv cu căpușe. Pentru aceasta, în Chilia Veche, s-au colectat probe de piele de la un 

număr mic (n=39) de câini cu proprietar, majoritatea având un istoric de infestații cu 

căpușe. Probele au fost procesate prin amplificarea moleculară a unui fragment de 304 

perechi de baze din gena cox 1 a Cercopithifilaria spp. (Otranto și colab., 2011) urmată 

de secvențiere. O singură probă (2.56%), de la un macul de 10 ani, a fost pozitivă. Analiza 

BLAST a secvenței obținute a relevat o similaritate de 100% cu o secvență de C. bainae 

din GenBank (JF461457). Acest studiu reprezintă prima raportare din Europa de est a 

Cercopithifilaria spp. la câini, extinzând aria de distribuție cunoscută a acstui gen. 
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Șacalul auriu (Canis aureus) este una din cele mai răspândite specii de canide 

sălbatice. Mai mult, în Europa, o continuă expansiune a populațiilor balcanice a fost 

observată. Deși șacalii aurii sunt gazde rezervor importante pentru diverse boli 

parazitare și infecțioase, importanța lor în epidemiologia acestor boli în teritoriile nou 

ocupate nu a fost investigată suficient. Prin urmare, scopul Capitolului II.I.3 a fost să 

evalueze rolul șacalului auriu ca rezervor natural pentru filarii în România. Un total de 

54 de șacali vânați legal au fost necropsiați. Țesuturile subcutanate și fasciile musculare 

au fost examinate pentru prezența a D. repens și A. reconditum. Inima, arterele 

pulmonare și pulmonii au fost secționate și examinate macroscopic pentru adulți de D. 

immitis. Toate filariile au fost colectate și identificate morfologic (Furtado și colab., 

2010). De asemenea, o probă de sânge coagulat a fost recoltată din inima fiecărui animal 

examinat și procesată prin PCR multiplex (Latrofa și colab., 2012). În plus, câte un 

nematod adult de la fiecare șacal pozitiv a fost procesat prin metode moleculare. Toți 

produșii de PCR au fost secvențiați. Nematode adulte au fost recuperate din ventriculul 

drept și arterele pulmonare a 10 șacali (18.52%) din 6 localități din jumătatea sudică a 

țării. Prevalența infestației a fost semnificativ mai crescută la animalele adulte în 

comparație cu cele juvenile (p=0.04), cel mai probabil datorită unei expuneri mai 

prelungite la tânțari infestați; diferența dintre sexe nu a fost semnificativă (p=0.25). 

Intensitatea infestației a variat între 1 și 7 nematode / animal (intensitatea medie de 3), 

la 7 șacali s-a găsit cel puțin o pereche matură sexual. În total, 30 de nematode au fost 

recoltate (18 femele, 12 masculi) și identificate morfologic drept D. immitis. Identificarea 

a fost confirmată suplimentar de secvențierea aleatorie a genei cox1 a câte unui 

specimen de la fiecare animal pozitiv. Toate secvențele au fost identice între ele 

(KT716014) și 100% similare cu alte exemplare de D. immitis colectate de la câini din 

China și Australia (EU159111 și AJ537512). Prin PCR, 5 probe de sânge au fost pozitive 

pentru ADN de D. immitis (9.26%), 1 probă a fost pozitivă pentru D. repens (1.85%) și 

toate probele au fost negative pentru A. reconditum. ADN-ul de D. immitis nu s-a 

amplificat la 5 dintre șacalii pozitivi la necropsie: în 3 cazuri, șacalii erau infestați cu 

nematode de același sex, în celelalte 2 cazuri, animalele erau juvenile și e posibil ca 

nematodele să nu fi atins maturitatea sexuală. Adulții de D. repens nu au fost găsiți la 

necropsie, probabil datorită abundenței de țesut gras subcutanat, sau datorită rănilor 

prin împușcare. Prevalența moleculară a fost semnificativ mai scăzută comparativ cu D. 

immitis (p=0.004). Secvența de D. repens a avut o similaritate de 95% cu alte izolate 

europene (KF692102, KR998257, KR998259 și JF461458) și a fost depusă în GenBank 

(KU321603). Aceste rezultate indică posibilul rol de gazdă rezervor implicată în 

diseminarea a Dirofilaria spp. al șacalilor, în particular D. immitis, în teritoriile nou 

colonizate. În plus, acest studiu reprezintă prima raportare a infestației cu D. repens la 

șacalii aurii din Europa. 

 

 



Epidemiologia, ecologia și biologia of helminților cu transmitere vectorială la carnivore sălbatice și domestice în Romania 

 

V 
 

La nivel global, la carnivorele sălbatice, există o multitudine de raportări de 

infestații cu filarii care parazitează în mod tipic câinii domestici. În Europa, au fost 

publicate puține studii extensive care au evaluat prevalența, distribuția și mai ales 

patența (prezența microfilariilor circulante) infestațiilor cu filarii la carnivorele 

sălbatice. România are o interfață extinsă animale sălbatice-animale domestice, ceea ce 

facilitează răspândirea paraziților câinilor la carnivorele sălbatice, care la rândul lor pot 

deveni rezervoare naturale. Scopul Capitoluli II.I.4 a fost să evalueze prevalența și 

distribuția infestațiilor cu filarii la carnivorele sălbatice din România. În total 432 de 

probe de splină de la 14 specii de carnivore sălbatice au fost testate pentru prezența 

ADN-ului a 3 specii de filarii prin PCR multiplex (Latrofa și colab., 2012). Animalele au 

fost vânate legal, au rezultat în urma accidentelor rutiere sau au fost găsite moarte în 

diverse locații. Colectarea probelor a avut loc fie direct în teren (de către vânători), fie 

în timpul necropsiei. De fiecare dată când a fost posibil, inima și arterele pulmonare au 

fost deschise longitudinal și inspectate pentru evidențierea adulților de D. immitis. În 

total 14 probe (3.24%) au fost pozitive la analizele moleculare. ADN de D. immitis a fost 

detectat în splinele a 5 șacali aurii, Canis aureus (5/66; 7.58%), o vulpe roșie, Vulpes 

vulpes (1/305; 0.33%) și o pisică sălbatică Felis silvestris (1/10; 10%). În plus, adulți de 

D. immitis au mai fost prezenți în ventriculul drept sau arterele pulmonare ale unei vidre, 

Lutra lutra (1/7; 16.67%) și 5 alți șacali (5/66; 7.58%). Toate cele șase probe de splină 

de la acele animale au fost negative pentru ADN de D. immitis. Aceste animale fie erau 

infestate cu nematode de același sex, sau erau la vârstă juvenilă (sub 1 an) și au murit în 

timpul iernii, ceea ce ar corespunde cu o infestație relativ recentă. Aceste rezultate 

sugerează o corelație înte pozitivitatea moleculară și prezența microfilariilor circulante, 

prin urmare, o infestație patentă. Prezența ADN-ului de D. repens a fost detectată în 

țesutul splenic a 2 șacali aurii (2/66; 3.03%), 2 vulpi (2/305; 0.66%), 1 lup cenușiu, C. 

lupus (1/14; 7.14%), și o nevăstuică, Mustela nivalis (1/3; 33.33%). ADN de 

Acanthocheilonema reconditum a fost găsit într-o singură probă, provenind de la o vulpe 

(1/305; 0.33%). Nu au fost detectate co-infestații. Acest studiu oferă dovezi moleculare 

de infestație cu filarii la diferite specii de carnivore sălbatice prezente în România, 

sugerând un potențial rol epidemiologic și reprezintă prima documentare a infestației 

cu D. repens la nevăstuică, M. nivalis. 

 

Țânțarii (Diptera: Culicidae) sunt un grup de artropode hematofage considerat o 

amenințare cheie la adresa sănătații umane și animale, datorită abilității lor de a 

transmite patogeni care cauzează infecții relevante pentru sănătatea publică, cum ar fi 

Febra Văii Rift, febra dengue, febra galbenă, Zika, chikungunya, malaria și filariozele 

(Lemine și colab., 2017). Delta Dunării este o zonă endemică pentru filariozele canine 

(Ionică și colab., 2014; 2015) și reprezintă una dintre cele mai importante locații de 

staționare pentru păsările migratoare. În plus, oferă condiții optime pentru dezvoltarea 

unei faune abundente și diverse de țânțari. Obiectivele Capitolului II.I.5 au fost să 
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evalueze capacitatea vectorială potențială pentru filarii și malaria aviară, a țânțarilor 

capturați în Delta Dunării. În total, 5855 de țânțari capturați la șapte locații din Chilia 

Veche au fost identificați morfologic și grupați după specie, locație și dată (n=284 

grupuri). În plus, 300 de țânțari recuperați dintr-o capcană plasată lângă un câine 

microfilaremic cu co-infestație naturală cu D. immitis/D. repens au fost identificați, 

separați în două segmente (cap/torace și abdomen) și procesați individual. Toate 

probele au fost testate molecular pentru ADN de filarii (Hodžić și colab., 2015) și specii 

de Plasmodium și Haemoproteus ale păsărilor (Hellgren și colab., 2004). Toate grupurile 

au fost negative pentru ADN de filarii și un grup de Culex modestus a fost pozitiv pentru 

ADN de Plasmodium sp., linia genetică Donana03 (100% similaritate cu JX458328). Din 

cei 300 de țânțari capturați lângă câinele microfilaremic, un cap/torace și un abdomen 

a doi indivizi diferiți din specia Aedes vexans au fost pozitive pentru ADN de filarii. 

Analiza secvențelor a relevant prezența de Setaria labiatopapillosa (99% similaritate cu 

AJ544872) în cap/torace și D. repens (100% similarite cu diverse alte izolate europene, 

ex. KR998257) în abdomen. Două probe de cap/torace de la Cx. pipiens forma pipiens au 

fost pozitive pentru ADN de P. relictum pSGS1 (100% similaritate cu alte izolate, ex. 

KU752590). Acest studiu sugerează competența vectorială a Cx. modestus pentru 

Plasmodium sp. aviare, a Ae. vexans pentru D. repens și S. labiatopapillosa în Delta Dunării 

și indică rolul Cx. pipiens f. pipiens de potențial vector natural al P. relictum linia pSGS1 

în natură. 

 

Deoarece în cazul infestațiilor cu Dirofilaria spp., numărul de microfilarii care 

sunt prezente în sângele periferic fluctuează pe durata unei zile și ora recoltării poate 

influența precizia diagnosticului, scopul Capitolului II.II.1 a fost să evalueze 

periodicitatea circadiană a microfilariilor de D. immitis și D. repens la câini cu co-

infestații naturale dintr-o zonă endemică a României. În total, patru câini cu co-infestație 

naturală cu D. immitis și D. repens au fost selectați. O dată la două ore, timp de două zile 

consecutive, s-a recoltat o probă de sânge de 0.7 ml. Câte 0.5 ml din fiecare probă au fost 

examinați prin testul Knott modificat, iar restul de 0.2 ml s-au utilizat pentru extracție 

ADN și amplificare moleculară, în reacții PCR simpe și duplex. Microfilariile ambelor 

specii au fost identificate morfologic (Magnis și colab., 2013) și numărate în fiecare 

probă, microfilaremia a fost calculată și fluctuația a fost transpusă grafic. Dinamica 

microfilaremiei a fost similară pentru ambele specii de Dirofilaria. La toți patru câinii, D. 

immitis a fost prezentă la toate orele de recoltare, cu mai multe valori de vârf, dintre care 

una comună pentru toți câinii (1 am), în timp ce valorile minime au fost înregistrate între 

5 și 9 am. Similar, pentru D. repens, una dintre valorile de vârf a fost înregistrată la toți 

câinii (1 am), iar valorile minime (inclusiv 0) au fost la 9 și 11 am. Reacțiile PCR simple 

specifice de specie au fost întotdeauna pozitive, în timp ce la PCR duplex, în multe cazuri 

ADN-ul de D. repens nu s-a amplificat, probabil datorită disproporției de microfilarii 

dintre cele două specii, cu o amplificare preferențială a speciei dominante (D. immitis). 
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Aceste rezultate arată că microfilariile de D. immitis și D. repens sunt subperiodice, 

urmând un tipar de variație similar, cu valori maxime înregistrate noaptea în România. 

PCR-urile duplex nu au amplificat ADN de D. repens când proporția microfilaremiei a fost 

în favoarea D. immitis, prin urmare utilizarea a două reacții de amplificare specifice de 

specie ar fi de preferat. 

 

Capitolul II.II.2 descrie caracteristicile clinice și patologice ale unei co-infestații 

naturale cu D. repens și D. immitis la un câine. Pe baza investigațiilor clinice și de 

laborator s-a stabilit un diagnostic de insuficiență renală și cistită cronică. Examinarea 

histopatologică a două bioptate renale a relevat leziuni de glomerulonefrită cronică 

membranoproliferativă și microfilarii intralezionale. Un al treilea bioptat a fost evaluat 

prin PCR și a fost pozitiv pentru ADN de D. repens. În plus, microfilarii de D. repens au 

fost identificate și în sedimentul urinar. La testul Knott modificat, au fost identificate atât 

microfilarii de D. repens (7780/ml), cât și de D. immitis (427/ml). Adulți de D. repens au 

fost recuperați de la nivelul ochiului stâng (intra vitam) și din țesuturile subcutanate 

(peste 300 de specimene), mezenter (mascul) și cavitatea pelvină (femelă) în timpul 

necropsiei. În plus, două femele gravide de D. immitis au fost recuperate din arterele 

pulmonare. Paraziții au fost identificați morfologic și confirmați prin PCR și secvențiere. 

Aceasta este prima raportare a prezenței ectopice a D. repens în cavitatea pelvină și 

mezenter într-o infestație naturală și prima raportare a localizării oculare a acestui 

parazit pentru România. Constatările clinice și paraclinice sugerează implicarea 

microfilariilor de D. repens în etiologia leziunilor histopatologice, oferind noi 

perspective asupra potențialului patogenic real al acestui parazit frecvent neglijat. 

 

Capitolele II.III.1 și II.III.2 raportează primele 3 cazuri autohtone de infestație cu 

Thelazia callipaeda la câini din România. Toate animalele sufereau de conjunctivită 

cronică unilaterală la nivelul ochiului drept și nu au călătorit niciodată în afara țării. În 

fiecare caz s-au recuperat nematode care au fost identificate morfologic drept T. 

callipaeda (Otranto și colab., 2003). Specimene de la fiecare câine pozitiv au fost 

secvențiate și au avut o similaritate de 100% cu haplotipul 1 (AM042549), singurul 

haplotip circulant în Europa. 

 

Scopul Capitolului II.III.3 a fost să evalueze rolul carnivorelor sălbatice în ciclul 

natural al T. callipaeda în România. 89 de carnivore mari (64 șacali aurii, Canis aureus; 

13 lupi gri, Canis lupus; 9 pisici sălbatice, Felis silvestris și 3 râși, Lynx lynx). Animalele 

proveneau din vânătoare legală sau au rezultat în urma unor accidente rutiere. În total, 

trei animale (masculi adulți) au fost infestate cu nematode oculare: un lup (C. lupus), un 

șacal (C. aureus) și o pisică sălbatică (F. silvestris). Toate nematodele au fost identificate 

morfologic drept T. callipaeda (Otranto și colab., 2003). Intensitatea infestației a fost 2 

la pisica sălbatică, 4 la lup și 70 la șacal, iar proporția sexelor a fost în favoarea femelelor. 
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Secvențierea a câte 2 specimene de la fiecare animal pozitiv (n=6) a relevat prezența 

exclusivă a haplotipului h1. Aceasta reprezintă prima raportare a infestației cu T. 

callipaeda la șacalul auriu. Rezultatele noastre extind spectrul cunoscut de gazde și 

distribuția geografică a T. callipaeda, subliniind rolul carnivorelor sălbatice de posibile 

rezervoare naturale și confirmând tendința expansivă continuă a acestui nematod 

zoonotic în Europa.  

 

În România, în urma primei raportări de infestație autohtonă cu T. callipaeda la 

un câine domestic, s-a demonstrat că acest parazit are o distribuție și un spectru de 

gazde relativ extinse (Mihalca și colab., 2016). În ciuda faptului că au un rol de rezervor 

cunoscut, până în prezent, prezența T. callipaeda la vulpile roșii (Vulpes vulpes) nu a fost 

confirmată. Scopul Capitolului II.III.4 a fost să evalueze prevalența și distribuția T. 

callipaeda la vulpi în România. În total 515 vulpi din zece județe din vestul României au 

fost evaluate pentru infestație cu T. callipaeda. Toate animalele au fost vânate legal. Per 

ansamblu, 151 de vulpi (29.38%) au fost pozitive. Nu s-au constatat diferențe 

semnificative statistic între grupele de sex sau vârstă în cadrul vulpilor infestate 

(p>0.05), dar difernțele de prevalență dintre județe au fost semnificative (p=0). În total, 

3350 de adulți de T. callipaeda au fost recoltați. Intensitatea infestației a variat între 1 și 

192 de nematode/animal, cu o valoare medie de 23.25. Proporția dintre sexe a fost în 

favoarea femelelor, cu o valoare de 2.19:1. La 91 de vulpi, ambii ochi au fost afectați, iar 

restul aveau infestații unilaterale (32 la nivelul ochiului drept și 28 la ochiul stâng). 

Ochiul drept a fost afectat mai frecvent, dar fără semnificație statistică (p=0.66). 

Secvențierea a câte un exemplar de la fiecare vulpe pozitivă (n=151) a relevat prezența 

haplotipului h1 în toate cazurile. Acest studiu raportează o prevalență și o arie de 

distribuție relativ largi a infestațiilor cu T. callipaeda la vulpi în România, subliniind rolul 

potențial de rezervor al acestora. 

  



Epidemiologia, ecologia și biologia of helminților cu transmitere vectorială la carnivore sălbatice și domestice în Romania 

 

IX 
 

Bibliografie 

1. ANDERSON, R.C., 2000. Nematode parasites of vertebrates, their development and 
transmission, 2’nd Edition, CABI Publishing, Wallingford, Oxon (UK), pp. 467-532 

2. BRIANTI, E., OTRANTO, D., DANTAS-TORRES, F., WEIGL, S., LATROFA, M.S., GAGLIO, G., 
NAPOLI, E., BRUCATO, G., CAUQUIL, L., GIANNETTO, S., BAIN, O., 2012. Rhipicephalus sanguineus 
(Ixodida, Ixodidae) as intermediate host of a canine neglected filarial species with dermal 
microfilariae. Vet Parasitol 10, 330-337 

3. FURTADO, A.P., MELO, F.T.V., GIESE, E.G., DOS SANTOS, J.N., 2010. Morphological 
redescription of Dirofilaria immitis. J Parasitol 96, 499-504 

4. GENCHI, C., MORTARINO, M., RINALDI, L., CRINGOLI, G., TRALDI, G., GENCHI, M., 2011a. 
Changing climate and changing vector-borne disease distribution: The example of Dirofilaria in 
Europe. Vet Parasitol 176, 295-299 

5. HELLGREN, O., WALDENSTRÖM, J., BENSCH, S., 2004. A new PCR assay for 
simultaneous studies of Leucocytozoon, Plasmodium, and Haemoproteus from avian blood. J 
Parasitol 90, 797-802 

6. HODŽIĆ, A., ALIĆ, A., FUEHRER, H.P., HARL, J., WILLE-PIAZZAI, W., DUSCHER, G.G., 
2015. A molecular survey of vector-borne pathogens in red foxes (Vulpes vulpes) from Bosnia and 
Herzegovina. Parasit Vectors 8:88 

7. HUYNH, T., THEAN, J., MAINI, R., 2001. Dipetalonema reconditum in the human eye. Br 
J Ophthalmol 85, 1391-1392 

8. IONICĂ A.M., D’AMICO, G., MITKOVÁ, B., KALMÁR, Z., ANNOSCIA, G., OTRANTO, D., 
MODRÝ, D., MIHALCA, A.D., 2014. First report of Cercopithifilaria spp. in dogs from Eastern Europe 
with an overview of their geographic distribution in Europe. Parasitol Res 113, 2761-2764 

9. IONICĂ A.M., MATEI, I.A., MIRCEAN, V., DUMITRACHE, M.O., D'AMICO, G., GYŐRKE, A., 
PANTCHEV, N., ANNOSCIA, G., ALBRECHTOVÁ, K., OTRANTO, D., MODRÝ, D., MIHALCA, A.D., 2015. 
Current surveys on the prevalence and distribution of Dirofilaria spp. and Acanthocheilonema 
reconditum infections in dogs in Romania. Parasitol Res 114, 975-982 

10. LATROFA, M.S., WEIGL, S., DANTAS-TORRES, F., ANNOSCIA, G., TRAVERSA, D., 
BRIANTI, E., OTRANTO, D., 2012. A multiplex PCR for the simultaneous detection of species of 
filarioids infesting dogs. Acta Trop 122, 150-154 

11. LEMINE, A.M.M., LEMRABOTT, M.A.O., EBOU, M.H., LEKWEIRY, K.M., SALEM, M.S.O.A., 
BRAHIM, K.O., MOUKAH, M.O., BOURAYA, I.N.O., BRENGUES, C., TRAPE, J.F., BASCO, L., BOGREAU, 

H., SIMARD, F., FAYE, O., BOUKHARY, A.O.M.S., 2017. Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in 
Mauritania: a review of their biodiversity, distribution and medical importance. Parasit Vectors 
10:35   

12. MAGNIS, J., LORENTZ, S., GUARDONE, L., GRIMM, F., MAGI, M., NAUCKE, T.J., DEPLAZES, 
P., 2013. Morphometric analyses of canine blood microfilariae isolated by the Knott’s test enables 
Dirofilaria immitis and D. repens species-specific and Acanthocheilonema (syn. Dipetalonema) 
genus-specific diagnosis. Parasit Vectors 6:48 

13. MIHALCA, A.D., DUMITRACHE M.O., MAGDAŞ, C., GHERMAN, C.M., DOMŞA, C., 
MIRCEAN, V., GHIRA, I.V., POCORA, V., IONESCU, D.T., SIKÓ BARABÁSI, S., COZMA, V., SÁNDOR, 
A.D., 2012. Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host 
associations and geographical distribution. Exp Appl Acarol 58, 183-206 

14. MIHALCA, A.D., IONICĂ, A.M., D’AMICO, G., DASKALAKI, A.A., DEAK, G., MATEI, I.A., 
ȘIMONCA, V., IORDACHE, D., MODRÝ, D., GHERMAN, C.M., 2016. Thelazia callipaeda in wild 
carnivores from Romania. Parasit Vectors 9:350 

15. ORIHEL, T.C., EBERHARD, M.L., 1998. Zoonotic filariasis. Clin Microbiol Rev 11, 366-381 



  Angela Monica Ionică 

   

X 
 

16. OTRANTO, D., LIA, R.P., TRAVERSA, D., GIANNETTO, S., 2003. Thelazia callipaeda 
(Spirurida, Thelaziidae) of carnivores and humans: morphological study by light and scanning 
electron microscopy. Parassitologia 45, 125-133 

17. OTRANTO, D., DANTAS-TORRES, F., MALLIA, E., DI GERONIMO, P.M., BRIANTI, E., 
TESTINI, G., TRAVERSA, D., LIA, R.P., 2009. Thelazia callipaeda (Spirurida, Thelaziidae) in wild 
animals: report of new host species and ecological implications. Vet Parasitol 166, 262-267 

18. OTRANTO, D., BRIANTI, E., DANTAS-TORRES, F., WEIGL, S., LATROFA, M.S., GAGLIO, 
G., CAUQUIL, L., GIANNETTO, S., BAIN, O., 2011. Morphological and molecular data on the dermal 
microfilariae of a species of Cercopithifilaria from a dog in Sicily. Vet Parasitol 182, 221-229 

19. OTRANTO, D., DANTAS-TORRES, F., BRIANTI, E., TRAVERSA, D., PETRIC, D., GENCHI, 
C., CAPELLI, G., 2013a. Vector-borne helminths of dogs and humans in Europe. Parasit Vectors 6:16 

20. OTRANTO, D., DANTAS-TORRES, F., GIANELLI, A., LATROFA, M.S., PAPADOPOULOS, E., 
CARDOSO, L., CORTES, H., 2013c. Zoonotic Onchocerca lupi infection in dogs, Greece and Portugal, 
2011-2012. Emerg Infect Dis 19, 2000-2003 

21. PAMPIGLIONE, S., RIVASI, F., 2000. Human dirofilariasis due to Dirofilaria (Nochtiella) 
repens: an update of world literature from 1995 to 2000. Parassitologia 42, 231-254 

22. ROGERS, D.J., RANDOLPH, S.E., 2006. Climate change and vector-borne diseases. Adv 
Parasitol 62, 345-381 

23. VENCO, L., 2007. Heartworm (Dirofilaria immitis) disease in dogs. In: GENCHI, C., 
RINALDI, L., CRINGOLI, G. (eds) Mappe Parassitologiche 8 - Dirofilaria immitis and D. repens in dog 
and cat and human infections. Rolando Editore, Naples, pp. 117-125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 


