Raport stiintific
privind implementarea proiectului PCE 236/2011 in perioada octombrie – decembrie 2011

În perioada 05 octombrie 2011 - 15 decembrie 2011 directorul de proiect împreună cu echipa formată din
2 membri a implementat în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
(USAMV) proiectul de cercetare intitulat “O abordare geospatiala pentru studiul ecologiei, distributiei si
rolului vectorial al artropodelor parazite”. În cadrul primei etape s-au urmărit trei obiective: (1) Dezvoltarea
unei aplicaţii web cu utilizatori multiplii, (2) arhivarea unor date istorice si transpunerea lor in date
georeferentiate şi (3) obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a ectoparaziţilor.
În cadrul primului obiectiv s-au efectuat următoarele: s-a achiziţionat domeniul http://www.geoparasite.org şi hostingul pentru o perioadă de 3 ani. S-a realizat baza primară de date referitoare la gazde
(amfibieni, reptile, păsări şi mamifere) total cca 35000 de specii. Pentru fiecare specie s-au creat cîmpuri
pentru taxonii ierarhici superiori (gen, familie, ordin, clasă). O bază de date similară s-a realizat şi pentru
căpuşe (cca 900 de specii), ţânţari (cca 3500 de specii), păduchi malofagi (cca 3000 de specii).

În cadrul soft-ului web s-au realizat componentele de administrare, de interconversie fisiere de diferite
tipuri (baza de date) precum si de upload noi informaţii. Fereastra paginii de login pe geo-parasite.org este
prezentată în figura de mai jos

După logare, admnistratorul are posibilitatea adminsitrării conturilor:

S-a creat şi modulul pentru importul de noi date:

Pentru realizarea celui de-al doilea obiectiv (arhivarea unor date istorice si transpunerea lor in date
georeferentiate) au fost indexate peste 4000 de date referitoare la capuse parazite pe reptile, mamifere si
pasari precum si peste 5000 de date referitoare la paduchi paraziti pe pasari

In cadrul celui de-al treilea obiectiv (Obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a
ectoparaziţilor) s-a efectuat 1 mobilitate in tara pentru recoltarea de probe de ectoparaziti de la vanatori si
biologi. S-au semnalat doua specii de paraziti noi pentru fauna Romaniei (Knemidocoptes intermedius si
Knemidocoptes jamaicensis), ambele pe pasari.

Director proiect,
______________

Raport știintific
privind implementarea proiectului în perioada ianuarie – decembrie 2012

În perioada 16 Decembrie 2011 - 5 Decembrie 2012, corespunzătoare etapei 2 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 primei etape s-au urmărit trei obiective: (1) Finalizarea tuturor modulelor aplicaţiei web cu
utilizatori multiplii (disponibilă pe www.geo-parasite.org), (2) arhivarea unor date istorice si transpunerea
lor in date georeferentiate şi (3) obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a ectoparaziţilor.
(1) Finalizarea tuturor modulelor aplicaţiei web cu utilizatori multiplii
În cadrul primului obiectiv s-au efectuat următoarele activități:
(1a) Implementarea modului hărți. Prin acest modul, programul web returnează poziția georeferențiată a
fiecărei intrări, folosind plug-in google maps, cu posibilitatea afișării datelor atât în mod satelitar cât și tip
hartă fizică. În exemplul de mai jos se observă funcționalitatea modului hărți pentru opțiuni de căutare
setate astfel: <Class Arachnida/Order Ixodida/Family Ixodidae/Genus Amblyomma/Species albopictum> și
indiferent de gazdă (nu este bifata căsuța corespunzătoare). Tipul de afișaj este <hartă fizică>:

Modulul permite și căutarea folosind parametric mai largi, cum ar fi de exemplu situația când se folosește
doar familia, și nu se ține cont de taxonii ierarhici inferiori (gen și specie) și nici de gazdă. Modul de afișare
ales pentru acest exemplu este <satelit>, fiind afișată în acest caz doar România:

În cazul fiecărui rezultat al căutării, utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza datele brute, folosind linkul în
timp real din stânga hărții. O astfel de afișare a liste brute este prezentată în exemplul de mai jos:

(1b) Actualizare sistem de căutare. Căutarea se poate realiza diferențiat, folosind doar toaxoni parazitari,
taxoni gazdă sau taxoni combinați, pornind de la familie cu opțiuni suplimentare de gen și specie. (vezi
exemplul de mai sus.

(1c) Dezvoltare platformă baze de date.

Baza de date poate fi editată, utilizată, aprobată, exportată la niveluri diferite, în funcție de tipul de
utilizator (user normal sau administrator). Fiecare opțiune este utilizabilă asupra tuturor bazelor de date,
printr-un meniu ușor de utilizat (user-friendly):

(1d) Mentenanță site și hosting. Ambele activități ce se regăsesc în fișa cheltuielilor au avut ca scop în
primul implementarea unui sistem de salvare de date (tip back-up) ce funcționeayă automat, lunar.

(2) arhivarea unor date istorice si transpunerea lor in date georeferentiate

Conform planului de lucru, s-au georeferențiat și digitizat un număr de 17000 de date din literatură sau
proprii. Astfel s-au finalizat toate datele disponibile pentru România, în ceea ce privește căpușele și
păduchii malofagi. În prezent se introduc date globale referitoare la genul Amblyomma și Rhipicephalus.

(3) Obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a ectoparaziţilor

(3a) Studiul biodiversității și distribuției geografice a artropodelor parazite la animale domestic și sălbatice
în România

S-au efectuat deplasări pe teren în diferite regiuni din țară, astfel: Satu-Mare, Sovata, București, Oradea,
Brașov, Slobozia, Tulcea, Eremitu, Chilia (inclusiv cu amenajarea unei stații permanente de lucru). S-au
recoltat probe de ectoparaziți de pe micromamifere (rozătoare, chițcani), păsări sălbatice precum și de pe
mamifere domestice (câini și cai). Probele s-au analizat în laborator folosind examene morfologice dar și de
biologie moleculară. În total au fost recoltate peste 50 de specii de păduchi malofagi de la păsări și
micromamifere. În plus, s-a început identificarea taxonomică a unor ectoparaziți din colecțiile proprii,
recoltați în anii anteriori începerii proiectului. S-au mai recoltat tot de pe micromamifere și vulpi cca 1000
de purici a căror identificare a început în laboratoarele Universității Purdue, California din SUA și sunt în
curs de finalizare.

(3b) Studiul biodiversității și distribuției geografice a artropodelor parazite la animale domestic și sălbatice
în Kenya

În luna ianuarie 2012, echipa proiectului formată la vremea respectivă din 3 membri, a efectuat o
campanie de recoltare de paraziți de pe câini domestic, păsări sălbatice și mamifere sălbatice (rozătoare,
primate, lilieci, antilope) în regiunile aride din Nordul Kenyei. Avînd în vedere că zona este foarte greu
accesibilă, fără infrastructură, acest studiu a reprezentat o premieră mondială. Astfel, în urma expediției
științifice s-au colectat cel puțin 3 specii de artropode noi pentru știință. Una dintre ele este deja descrisă,
iar manuscrisul a fost trimis spre publicare. Două specii sunt în curs de descriere. S-a realizat de asemenea
în premieră mondială analiză GIS referitoare la distribuția a două specii de căpușe din genul Rhipicephalus
parazite pe câini în două lanțuri muntoase Kulal și Ngyru, ambele din aceeași regiune a Kenyei.

Activități de diseminare a rezultatelor

S-au elaborat trei manuscrise, din care două au fost trimise spre publicare:


Multidisciplinary analysis of Knemidocoptes jamaicensis parasitising the Common Chaffinch, Fringilla
coelebs: proofs for a multispecies complex? - trimis spre publicare la Parasitology (IF=2.961)



The revision of genus Philopterus (Phthiraptera: Ischnocera: Philopteridae) parasitic on birds of genus
Galerida (Aves: Passeriformes) with the description of a new species from Galerida theklae in Kenya.
Systematic Parasitology (IF=1.250)



Differential altitudinal distribution of ticks in dogs of nomadic tribes from Northern Kenya, manuscript
in preparation

În plus, s-au prezentat date de modelare spațială la un workshop organizat în Franța și au fost susținute
două lucrări în cadrul European Multicolloquium of Parasitology de la Cluj-Napoca.

Director proiect,
Andrei D. Mihalca
______________

Raport știintific
privind implementarea proiectului în perioada decembrie 2012 – decembrie 2013

În perioada 16 Decembrie 2012 - 5 Decembrie 2013, corespunzătoare etapei 3 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 s-au urmărit trei obiective: (1) Upgradarea sistemului interfeței software a site-ului
www.geo-parasite.org; (2) Arhivarea unor date istorice și transpunerea lor în date georeferentiate pe siteul proiectului www.geo-parasite.org; (3) Obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a
ectoparaziţilor.
(1) Upgradarea sistemului interfeței software

În secțiunea de administrare a bazei de date, s-au adăgat noi unelte management a intrărilor, conform
capturii de mai jos. S-a adăgat un “jurnal de logare” (Application log) care să permit vizualizarea operărilor
asupra bazei de date, în timp real. Pentru eficientizarea si rapiditatea accesării bazei de date, s-a adăugat
un nou element de “curățire” a intrărilor duble (Delete duplicates). În meniul de aprobare, s-a adăugat
opțiunea “Approve all”, pentru a crește viteza de administare a intrărilor primite prin sistemul de
submitere online.

În cadrul motorului de căutare, dar și în structura bazei de date, s-a introdus un nou element (câmp) prin
care se definește dacă locația este exactă sau aproximativă. Acest lucru este esențial pentru dezvoltarea
motorului de modelare din etapa următoare. La afișarea rezultatelor, acest câmp este transpus prin culori
diferite (icoană roșie - locație exactă, icoană albastră - locație aproximativă):

(2) arhivarea unor date istorice si transpunerea lor in date georeferentiate

Conform planului de lucru, la ora actuală baza de date cuprinde 29.000 de intrări: răspândirea căpușelor în
România, răspândirea principalelor specii de căpușe din Europa și bazinul Meditarnean precum și datele
complete ale genurilor Nuttalliella și Nosomma. În imaginile de mai jos sunt exemplificate distribuția
genului Rhipicephalus în Europa și bazinul meditaranean și a speciilor genului Haemaphysalis în România.

(3) Obţinerea unor noi date privind distribuţia geografică a ectoparaziţilor

(3a) Studiul biodiversității și distribuției geografice a artropodelor parazite la animale domestic și sălbatice
în România

În perioada de raportare, s-au efectuat deplasări pe teren în zona de sud-est a țării (localitățile Chilia Veche
și Babadag). S-au recoltat probe de ectoparaziți de pe micromamifere (rozătoare, chițcani), păsări sălbatice
precum și de pe mamifere domestice (câini și pisici). Unele probe au fost deja examinate, iar datele sunt în
curs de prelucrare.
Prin prezentul proiect s-a pus în evidență pentru prima oară în România a nematodelor din genul
Cercopithifilaria (PCR și secvențializare) la câini din zona localității Chilia Veche (județul Tulcea). Rezultatele
sunt în curs de publicare. Totodată, la câini s-a stabilit în premieră mondială, că specia dominantă de
căpușe este Rhipicephalus rossicus, cartograma fiid prezentată mai jos:

În urma studiului bibliografic, s-a realizat și harta de distribuție globală a speciei R. rossicus:

S-a evaluat de asemenea și variabilitatea genetică a protozoarelor transmise de căpușe la cai în Delta
Dunării (pe probe recoltate în etapele anterioare). Din cei 381 de cai examinați, 23.1% au fost pozitivi la
piroplasme. Au fost identificate două specii: Babesia caballi și Theileria equi. Infecția cu T. equi a fost găsită
și la câini. Distribuția geografică a genotipurilor celor două specii de piroplasme este prezentată în figura de
mai jos:

Între timp s-a finalizat identificarea păduchilor și puricilor recoltați în etapele anterioare de pe mamifere și
păsări sălbatice, rezultatele fiind în curs de publicare.

(3b) Studiul biodiversității și distribuției geografice a artropodelor parazite la animale domestic și sălbatice
în Coasta de Fildeș

În luna aprilie 2013, echipa proiectului formată din trei membri, a efectuat o campanie de recoltare de
paraziți de pe câini domestici, păsări sălbatice și mamifere sălbatice (rozătoare, insectivore și lilieci) în
păduri tropicale din sudul Coastei de Fildeș. Avînd în vedere condițiile climatice dificile, acest studiu a
reprezentat o premieră mondială. Astfel, în urma expediției științifice s-au colectat cel puțin 10 specii de
artropode noi pentru știință, toate în curs de descriere.
S-au identificat toți ectoparaziții colectați de pe câini (purici, păduchi și căpușe), rezultatele fiind în curs de
publicare.

Activități de diseminare a rezultatelor
S-au elaborat zece manuscrise, din care trei au fost acceptate spre publicare și 5 sunt în curs de trimitere
spre publicare la reviste ISI și două sunt în curs de evaluare:

Titlu

Status

Revista

FI

Alaria alata Infection in European Mink

Publicat

Emerging Infectious Diseases

5.993

Taming the beast: rabies control in the Publicat
cradle of mankind

Geospatial Health

1.648

The role of rodents in the ecology of Publicat
Ixodes ricinus and associated pathogens in
Central and Eastern Europe

Frontiers In Cellular And Infection Microbiology

Host specificity and genetic diversity of In curs Veterinary Parasitology
Theileria equi and Babesia caballi in rural de
areas of south-eastern Romania
trimitere

2.381

First report of Cercopithifilaria spp. in In curs Parasites and Vectors
dogs from Eastern Europe with a review de
of its occurrences in European canids
trimitere

3.25

Rhipicephalus rossicus, a neglected tick in In curs Parasites and Vectors
Europe: a review of its distribution, hosts de
and medical importance
trimitere

3.25

Rhipicephalus rossicus and not R. In curs Emerging Infectious Diseases
sanguineus is the dominant tick species of de
dogs from steppic regions of South trimitere
Eastern Romania

5.993

Seasonal dynamics of Rhipicephalus In curs Medical and Veterinary Entomology
rossicus, the dominant tick species in dogs de
from steppic regions of South Eastern trimitere
Romania

2.208

Spliced leader RNA gene-based PCR Trimis
survey for the Trypanosoma brucei
complex infections in domestic animals in
northern Kenya

Veterinary Parasitology

2.381

Comparative
genomics
of Trimis
resistance/susceptibility to Theileria equi
and Babesia caballi infection in Equids. 1.
Associations of immunity-related genes
with infection across genetically distinct
horse populations

Veterinary Parasitology

2.381

Manifestări științifice

Pe parcursul acestei etape, s-au prezentat la conferințe, congrese și simpozioane următoarele lucrări:


Gianluca D’Amico
o Geospatial tools for assessing the differential altitudinal distribution of ticks in dogs of nomadic
tribes in northern Kenya (7th International Symposium on Geospatial Health, Napoli, Italy)
o Differential altitudinal and seasonal distribution of ticks in dogs of nomadic tribes from northern
Kenya (12th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, ClujNapoca, Romania)



Mihalca Andrei
o Globetrotting for parasites: the last 7 years (12th International Symposium “Prospects for the
3rd Millennium Agriculture”, Cluj-Napoca, Romania)
o Vector-borne diseases of dogs: a one-health approach (XV Conference of the Ukrainian
Scientific Society of Parasitologists (USSP), Chernivtsi, Ukraine)
o A new online database for georeferenced management of parasitic arthropods (Kuching,
Malaysia)
o Vector-borne zoonoses of pets in Romania (Annual CALLISTO Meeting, Brussels, Belgium)

Director proiect,
Andrei D. Mihalca
______________

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 și digitizarea datelor
din literatură; (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-au creat un model 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 hărțile 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), s-au
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 medii 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. 6b. Modelul de distribuție al speciei H. marginatum 2050 (scenariul RCP6)

Fig. 5c. Modelul de distribuție al speciei H. marginatum
- 2070 (scenariul RCP4.5)

Fig. 6c. 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. 8b. Modelul de distribuție al speciei R. annulatus 2050 (scenariul RCP6)

Fig. 7c. Modelul de distribuție al speciei R. annulatus 2070 (scenariul RCP4.5)

Fig. 8c. 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).

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

Fig. 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 (fig. 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).

Fig. 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).

Fig. 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).

Fig. 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.

Fig. 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).

Fig. 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 recoltat 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.

Fig. 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).

Fig. 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
______________

Raport știintific
privind implementarea proiectului în perioada decembrie 2014 – decembrie 2015

În perioada 16 Decembrie 2014 - 15 Decembrie 2015, corespunzătoare etapei 5 a proiectului PCE 236/2011,
directorul de proiect împreună cu echipa formată din 4 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 și digitizarea datelor
din literatură; (2) Colectare de noi date asupra distribuției artropodelor parazite.

Obiectivul 1. Arhivarea și digitizarea datelor din literatură

Baza de date a fost completată cu peste 2000 de noi intrări, în principal privind răspândirea geografică a
genospeciilor de Borrelia burgdorferi sensu lato de la gazde rezervor, căpușe din mediu, căpușe de pe gazde, și
bioprobe umane, 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.

Obiectivul 2. Colectare de noi date asupra distribuției artropodelor parazite
2.1. Re-descrierea unei specii de căpușe din Coasta de Fildeș și descrierea în premieră a mascului
În urma analizei materialului recoltat în cadrul proiectului în anul 2013 în Coasta de Fildeș s-a identificat o specie de
căpușe extrem de puțin cunoscută și studiată, și anume Ixodes aulacodi. Descrierea originală a speciei datează din
1956, fiind cunoscute doar câteva exemplare și doar stadiul femel. În colaborare cu o echipă din Spania (Agustin
Estrada-Peña) s-a redescris detaliat femela (figura 2.1.1), s-a descris masculul (figura 2.1.2) și s-au analizat relațiile
filogenetice pe baza genei 16S rDNA (figura 2.1.3).
Rezultatele au fost trimise spre publicare: Chițimia-Dobler L, D’Amico G, Yao PK, Gherman CM, Mihalca AD, EstradaPeña A. Description of the male, redescription of the female and 16S rDNA sequence of Ixodes aulacodi Arthur, 1956
(Ixodidae). Submitted manuscript.

Figura 2.1.1. Aspectul morfologic al femelei de Ixodes aulacodi (original)

Figura 2.1.2. Aspectul morfologic al masculului de Ixodes aulacodi (original)

Figura 2.1.3. Pozitia filogenetică a speciei Ixodes aulacodi pe baza sevenței genei 16S rDNA

2.2. Descrierea unui nou gen de acarieni paraziți pe păsări din Coasta de Fildeș
Pe baza materialului recoltat în expediția din Coasta de Fildeș (2013) s-a descris un nou gen pentru știință, Hylialges
n. g. cu specia tip H. suteui sp. n. (Astigmata: Analgidae: Analginae) de la gazda Hylia prasina (Cassin) (Passeriformes,
Macrosphenidae). Nou gen diferă de cel mai apropiat gen, Anhemialges Gaud, 1958 printr-o serie de caracteristici
descrise în detaliu în lucrarea trimisă spre publicare. Detaliile morfologice sunt prezentate în figura 2.2.1. Descrierea
s-a realizat în colaborare cu specialiștii Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa din București.

Figura 2.1.1. Hylialges suteui n. g., n. sp.

Rezultatele au fost trimise spre publicare: Constantinescu IC, Chișamera GB, Yao PK, Hilare YB, Adam C, D’Amico G,
Gherman CM, Mihalca AD, Sándor AD. Hylialges suteui gen. n. et sp. n. (Astigmata: Analgidae) from Hylia prasina
(Passeriformes, Macrosphenidae) in Ivory Coast. Submitted manuscript.

2.3. Descrierea unui genotip nou de Trypanosoma brucei de la muște tsetse din Republica Centrafricană
Pe baza probelor recoltate în cadrul expediției din Parcul Național Dzanga-Sangha, Republica Centraficană
(Septembrie 2014) în colaborare cu specialiștii de la Universitatea Charles din Praga, s-a identificat un nou genotip
(figura 2.3.1)

Figura 2.3.1. Filograma bazată pe secvența 18S rRNA

Rezultatele au fost publicate: Votýpka J, Rádrová J, Skalický T, Jirků M, Jirsová D, Mihalca AD, D´Amico G,
Petrželková KJ, Modrý D, Lukeš J. 2015. A tsetse and tabanid fly survey of African great apes habitats reveals the
presence of a novel trypanosome lineage but the absence of Trypanosoma brucei. International Journal for
Parasitology 45:741-748.

2.4. Realizare unei recenzii exhaustive asupra răspândirii, ecologiei, spectrului de gazde și rolului vectorial al
căpușei Rhipicephalus rossicus

În urma metaanalizei tuturor datelor publicate în literatura de specialitate, am realizat o inventariere a biologiei
speciei Rhipicephalus rossicus. Astfel, s-a realizat lista gazdelor (tabelul 2.4.1), lista patogenilor transmiși precum și
distribuția geografică globală (figura 2.4.1).

Tabelul 2.4.1. Spectriu de gazde al căpușei R. rossicus
Grup
Amphibia
Ranidae
Aves
Accipitridae
Alaudidae
Fringillidae
Emberizidae
Passeridae
Paridae
Turdidae
Corvidae
Phasianidae
Unknown birds
Mammalia
Canidae

Felidae
Mustelidae

Sciuridae

Muridae

Cricetidae

Dipodidae

Gazdă
Rana arvalis
Circus aeruginosus
Buteo buteo
Calandrella rufescens
Galerida cristata
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza hortulana
Passer montanus
Parus major
Turdus merula
Pica pica
Corvus frugilegus
Coturnix coturnix
?

Țara

Stadiu
A
?
A
?
?
?
?
A
L
L
A
A,N,L
?
A

Referința

Ukraine

Akimov and Nebogatkin 2013b

Azerbaijan
Azerbaijan
Azerbaijan
Azerbaijan
Azerbaijan
Azerbaijan
Azerbaijan, Ukraine
Ukraine
Ukraine
Azerbaijan
Ukraine
Azerbaijan
Dagestan, Ukraine

Gusev et al. 1961a
Gusev et al. 1962
Gusev et al. 1961a
Gusev et al. 1961a
Gusev et al. 1961a
Gusev et al. 1961a
Gusev et al. 1961b; Gusev et al. 1962
Akimov and Nebogatkin 2013b
Akimov and Nebogatkin 2013b
Gusev et al. 1962
Akimov and Nebogatkin 2013b
Gusev et al. 1961a
Ter-Vartanov et al. 1954; Vshivkov 1956
Kulikoff 1935; Pomerantzev et al. 1940; Afanas'èva 1960;
Emchuk 1960; Gusev et al. 1961b; Mirzoeva 1961;
Emchuk 1966; Keirans 1985; Akimov and Nebogatkin
2013b; Dumitrache et al. 2014
Chernyshev 1954
Emchuk 1960; Mirzoeva 1961; Emchuk 1966; Skliar
1970; Akimov and Nebogatkin 2013b
Emchuk 1966
Emchuk 1960; Akimov and Nebogatkin 2013b
Kulikoff 1935; Emchuk 1960; Emchuk 1966; Skliar 1970
Emchuk 1960
Mirzoeva 1961
Emchuk 1960; Emchuk 1966
Feider 1964
Emchuk 1960
Mirzoeva 1961
Emchuk 1966
Afanas'èva 1960
Emchuk 1966
Emchuk 1966; Skliar 1970; Akimov and Nebogatkin
2013b
Emchuk 1960; Emchuk 1966; Skliar 1970; Akimov and
Nebogatkin 2013b
Emchuk 1966; Akimov and Nebogatkin 2013b
Emchuk 1960; Emchuk 1966
Uspenskaia 1987; Akimov and Nebogatkin 2013b
Skliar 1970
Akimov and Nebogatkin 2013b
Afanas'èva 1960
Filippova et al. 1976
Emchuk 1966; Akimov and Nebogatkin 2013b
Emchuk 1960; Emchuk 1966; Filippova and Panova 1983;
Akimov and Nebogatkin 2013b
Afanas'èva 1960; Emchuk 1960; Emchuk 1966; Skliar
1970
Emchuk 1960; Emchuk 1966; Skliar 1970; Akimov and
Nebogatkin 2013b
Emchuk 1960
Akimov and Nebogatkin 2013b
Akimov and Nebogatkin 2013b
Akimov and Nebogatkin 2013b
Akimov and Nebogatkin 2013b
Emchuk 1960

Canis familiaris

A,N

Kazakhstan, Romania,
Russia, Ukraine

Canis aureus
Vulpes vulpes

?
A,N

Tajikistan
Russia, Ukraine

Nyctereutes procyonoides
Felis catus
Mustela eversmanii
Mustela nivalis
Mustela sp.
Spermophilus suslicus
Spermophilus citellus
Spermophilus pygmaeus
Spermophilus sp.
Marmota bobak
Marmota marmota
Rattus rattus
Rattus norvegicus

?
A,N,L
A,N,L
A,N,L
?
A,N,L
?
A,N,L
?
?
?
?
N

Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Russia
Ukraine
Romania
Ukraine
Russia
Ukraine
Kazakhstan
Ukraine
Ukraine

Mus musculus

A,N,L

Ukraine

Apodemus agrarius
Apodemus sylvaticus
Apodemus flavicollis
Apodemus sp.
Mycromys minutus
Meriones tamariscinus
Rhombomys opimus
Myodes glareolus
Cricetus cricetus

N
A,N,L
A,N,L
?
N
?
A,N
N
A,N,L

Ukraine
Ukraine
Moldavia, Ukraine
Ukraine
Ukraine
Kazakhstan
Iran
Ukraine
Russia, Ukraine

Cricetulus migratorius

A,N,L

Kazakhstan, Ukraine

Microtus arvalis

A,N,L

Ukraine

Microtus socialis
Microtus oeconomus
Microtus subterraneus
Ondatra zibethicus
Arvicola terrestris
Sicista subtilis

A,N,L
N
N
N,L
N
N,L

Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine

Jaculus jaculus
Erinaceus concolor
Erinaceus roumanicus

A,N
A,L
A,N,L

Ukraine?
Ukraine
Moldavia,
Romania,
Russia, Ukraine

Hemiechinus auritus
Sorex araneus
Sorex minutus
Crocidura suaveolens
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Lepus sp.
unknown
Ochotona dauurica
Bos taurus

A,N,L
N
N
A,N,L
A,N,L
A,N
?
?
A,N
A,N

Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Azerbaijan, Ukraine
Russia
Ukraine
Turkmenistan
Moldavia,
Poland,
Russia,
Ukraine,
Uzbekistan

Suidae
Camelidae
Equidae
Hominidae

Bubalus bubalis
Capra hircus
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Camelus bactrianus
Equus caballus
Homo sapiens

A
A,N
A,N
A
A,N,L
A
A
A

unknown

?

Russia
Egypt, Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine?
Russia, Ukraine
Ukraine,
Moldavia,
Romania, Russia
Armenia,
Bulgaria,
Georgia, China, Israel,
Turkey, Russia

Erinaceidae

Soricidae

Leporidae

Ochotonidae
Bovidae

Cervidae

?

Emchuk 1960
Akimov and Nebogatkin 2013b
Emchuk 1960; Mirzoeva 1961; Feider 1964; Emchuk
1966; Butenko et al. 1971; Uspenskaia 1987; Mihalca et
al. 2012
Emchuk 1960
Emchuk 1966; Akimov and Nebogatkin 2013b
Akimov and Nebogatkin 2013b
Akimov and Nebogatkin 2013b
Emchuk 1960
Emchuk 1960; Abusalimov 1965; Emchuk 1966
Mirzoeva 1961
Kulikoff 1935
Berdyev 1980
Pomerantzev et al. 1940; Emchuk 1960; Mirzoeva 1961;
Dutkiewicz and Siuda 1969; Butenko et al. 1971;
Uspenskaia 1987; Rasulov 2007; Akimov and Nebogatkin
2013b
Pomerantzev et al. 1940
Emchuk 1960; Feldman-Muhsam 1960
Emchuk 1960
Akimov and Nebogatkin 2013b
Emchuk 1960
Emchuk 1960; Akimov and Nebogatkin 2013b
Pomerantzev et al. 1940; Emchuk 1960
Kulikoff 1935; Shatas and Bystrova 1954; Feider 1965;
Uspenskaia 1987
Pomerantzev 1946; Feldman-Muhsam 1960; Neronov
1974; Keirans 1985; Chen et al. 2010

Figura 2.4.1. Răspândirea geografică a căpușei R. rossicus

Rezultatele au fost publicate: Mihalca AD, Kalmár Z, Dumitrache MO. 2015. Rhipicephalus rossicus, a neglected tick
at the margin of Europe: a review of its distribution, ecology and medical importance. Medical and Veterinary
Entomology 29:215-224.

2.5. Semnlarea în premieră pentru Europa de Est a piroplasmidului Cytauxzoon sp.

Piroplasmidul Cytauxzoon sp. a fost semnalat în premieră pentru Europa de est atât la pisici sălbatice cât și la râs,
realizându-se o hartă a distribuției precum și o analiză filogenetică (figura 2.5.1).

Figura 2.5.1. Analiza filogenetică a Cytauxzoon sp din România pe baza secvenței parțiale a genei 18S rRNA

Rezultatele au fost trimise spre publicare: Jirsová D, Mihalca AD, Gherman CM, D’Amico G, Qablan MA, Modry D.
Cytauxzoon Infections in Wild Felids from Carpathian-Danubian-Pontic Space: Further Evidence for a Different
Cytauxzoon Species in European Felids. Submitted manuscript.

2.6. Descrierea unui nou genotip de Ctenocephalides felis

Puricii din genul Ctenocephalides sunt extoparaziți comuni ai câinilor și pisicilor pe tot globul. Speciile
Ctenocephalides felis și Ctenocephalides canis sunt vectori competenți pentru patogeni zoonotici cum ar fi Rickettsia
felis și Bartonella spp. Cunoșaterea aprofundată a diversității genetice și a relațiilor filogenetice dintre purici sunt
importante pentru înțelegerea ciclurilor de transmitere a acestor agenți patogeni. Secvențierea genei cox1 a ADNului mitocondrial pe o cohortă de 40 de purici a relevat prezența haplotipului cosmopolitan 1 în Cehia și România. În
plus, s-a identificat un nou haplotip atât ân Cehia cât și în România (figura 2.6.1).

Figura 2.6.1. Poziția filogenetică a noului haplotip de C. felis felis identificat (reprezentat cu linia de culoare verde)

Rezultatele au fost publicate: Lawrence AL, Hii SF, Jirsová D, Panáková L, Ionică AM, Gilchrist K, Modrý D, Mihalca
AD, Webb CE, Traub RJ, Šlapeta J. 2015. Integrated morphological and molecular identification of cat fleas
(Ctenocephalides felis) and dog fleas (Ctenocephalides canis) vectoring Rickettsia felis in central Europe. Veterinary
Parasitology 210:215-223.

2.7. Identificarea infecției cu Hepatozoon sp. vulpi din Transilvania

Descoperirea infecției cu Hepatozoon la vulpi (figura 2.7.1) din Transilvania a fost surprinzătoare, având în vedere că
singura specie vector cunoscută, Rhipicephalus sanguineus, nu există în această zonă.

Figura 2.7.1. Aspectul microscopic al Hepatozoon sp. la o vulpe cu infecție naturală.

2.8. Efectuarea unui screening asupra epidemiologiei infecției cu Anaplasma phagocytophilum la vulpi

Infecția cu Anaplasma phagocytophilum a fost detectată atât în țesuturile de vulpi cât și în căpușele recoltate de pe
vulpi. Distribuția geografică a probelor este prezentată în figura 2.8.1.

Fiigura 2.8.1. Distribuția geografică a probelor pozitive provenite de la vulpi.

Rezultatele au fost publicate: Dumitrache MO, Matei IA, Ionică AM, Kalmár Z, D’Amico G, Sikó-Barabási S, Ionescu
DT, Gherman CM, Mihalca AD. 2015. Molecular detection of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi
sensu lato genospecies in red foxes (Vulpes vulpes) from Romania. Parasites & Vectors 8:514
Dumitrache MO, D’Amico G, Gherman CM, Matei IA, Ionică AM, Paştiu AI, Balea A, Sikó-Barabási S, Ionescu DT,
Mihalca AD. 2015. Prevalence of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato, in Ixodes ricinus
parasitising on Red Foxes (Vulpes vulpes) from Romania. Bulletin UASVM Veterinary Medicine 72(1):134-137.

Sinteza publicațiilor și participărilor la conferințe realizate în etapa curentă
În total, în această etapă au fost publicate 11 articole în reviste cotate ISI. Cele 11 articole ISI publicate au un factor
de impact cumulat de 26.819. Încă 4 articole au fost trimise spre publicare în reviste cotate ISI. Tot în cadrul
proiectului s-au publicat și doua articole în reviste BDI. Pe parcursul acestei etape, s-au prezentat la conferințe,
congrese și simpozioane un număr de 7 lucrări.
Director proiect,
Conf. Dr. Andrei D. Mihalca
______________

Raport științific
privind implementarea proiectului în perioada decembrie 2015 – octombrie 2016

În perioada 16 Decembrie 2015 - 04 Octombrie 2015, corespunzătoare etapei 6 a proiectului PCE 236/2011,
directorul de proiect împreună cu echipa formată din 4 membri a implementat în cadrul Universității de Științe
Agricole și 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 trei obiective majore: (1) Arhivarea și digitizarea datelor
din literatură; (2) Colectare de noi date asupra distribuției artropodelor parazite; (3) Dezvoltarea unui modul pentru
modelare geospațială.

Obiectivul 1. Arhivarea și digitizarea datelor din literatură

Baza de date a fost completată cu peste 3000 de noi intrări, în principal privind răspândirea geografică a unor specii
rare de căpușe, compilându-se circa 40 de specii de Ixodidae și Argasidae. Datele introduse în sistemul tabelar au
fost obținute prin analiza sistematică a literaturii științifice, 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. Datele au fost importate în aplicația web.

Obiectivul 2. Colectare de noi date asupra distribuției artropodelor parazite
2.1. Primul studiu pe scară largă din România asupra distribuției agenților febrelor pătate rickettsiene
Au fost examinate 400 de căpușe recoltate de pe 11 specii de păsări migratoare. La acestea s-a identificat o
prevalență a infecției cu Rickettsia sp. de 14%. În total au fost identificate 4 specii: R. monacensis (în 29 de căpușe),
R. helvetica (în 13 căpușe), R. massilliae (în 3 căpușe) și R. slovaca (în 2 căpușe).
Rezultatele detaliate ale acestui studiu au fost publicate în:
•

Mărcuţan ID, Kalmár Z, Ionică AM, D’Amico G, Mihalca AD, Cozma V, Sandor AD. 2016. Spotted Fever Group
Rickettsiae in ticks of migratory birds in Romania. Parasites & Vectors 9:294.

2.2. Semnalarea de noi cazuri de infecție cu nematodul zoonotic Thelazia callipaeda în România
Acest studiu completează datele anterioare (Mihalca et al. 2015) privind distribuția nematodului ocular zoonotic,
Thelazia callipaeda în România. Două noi cazuri au fost descrise la câini din județe Vâlcea și Timiș și la carnivore
sălbatice în județele Mehedinți, Alba și Sălaj. Totodată, studiul reprezintă semnalatrea în premieră mondială a
șacalului ca și gazdă pentru T. callipaeda.
Rezultatele detaliate ale acestui studiu au fost publicate în două articole, astfel:
•

Ioniță M, Mitrea IL, Ionică AM, Morariu S, Mihalca AD. 2016. New cases of Thelazia callipaeda Haplotype 1 in
dogs suggest a wider distribution in Romania. Vector-Borne and Zoonotic Diseases 16:172-175.

•

Mihalca AD, Ionică AM, D’Amico G, Daskalaki AA, Deak G, Matei IA, Șimonca V, Iordache D, Modrý D.
Gherman CM. 2016. Thelazia callipaeda in wild carnivores from Romania: new host and geographical
records. Parasites & Vectors 9:350.

2.3. Realizarea primului studiu asupra infecției cu Hepatozoon canis la vulpi și câini în Cehia
Au fost examinate 21 de vulpi și 8 câini de vânătoare din Republica Cehă. Din totalul animalelor examinate folosind
metoda PCR pentru gena 18S rDNA, s-au identificat 20 de vulpi și 2 câini pozitivi pentru infecția cu Hepatozoon canis.
Rezultatele detaliate ale acestui studiu au fost publicate în:
•

Mitková B, Hrazdilová K, Steinbauer V, D’Amico G, Mihalca AD, Modrý D. 2016. Autochthonous Hepatozoon
infection in hunting dogs and foxes from the Czech Republic. Parasitology Research, accepted, in press.

2.4. Primul studiu detaliat asupra nematodului transmis de melci, Angiostrongylus daskalovi
S-a semnalat în premieră pentru țara noastră prezența nematodului A. daskalovi. De asemenea, s-a descris pentru
prima oară în lume stadiu de larvă, s-au obținut primele secvențe și s-a realizat primul studiu de patogenitate asupra
acestui nematod vascular.
Rezultatele detaliate ale acestui studiu au fost publicate în:
•

Gherman CM, Deak G, Matei IA, Ionică AM, D'Amico G, Taulescu M, Barbu-Tudoran L, Sarmasi A, Mihalca AD;
Cozma V. 2016. A rare cardiopulmonary parasite of European badgers (Meles meles): first description of the
larvae, ultrastructure, pathological changes and molecular identification of Angiostrongylus daskalovi
(Janchev and Genov 1988). Parasites & Vectors 9:423.

Obiectivul 3. Dezvoltarea unui modul pentru modelare geospațială.
Aplicația web dezvoltată la www.geo-parasite.org permite la ora actuală exportarea datelor sub formă tabelară, în
funcție de gradul de precizie. Noul format al datelor permite utilizarea acestora pentru analiză GIS, realizarea de
modele de distribuție precum și modele spațiale predictive. În plus, importarea bazei de date în programe GIS
permite generarea de hărți variate.

Sinteza publicațiilor realizate în etapa curentă:
În total, în această etapă au fost publicate 5 articole în reviste cotate ISI. Cele 5 articole ISI publicate au un factor de
impact cumulat de 13.685.
Director proiect,
Conf. Dr. Andrei D. Mihalca
______________

