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Lecțiile învățate 

Letalitate înaltă (>90%) 
(numărul de decese față de numărul de animale infectate) 

 

Mortalitate scăzută (<10%) 
(numărul de decese față de numărul de capete din populația afectată) 

 

Contagiozitate scăzută 
Infectare lentă… necesită timp… 

 

Procesul nu depinde neapărat de densitate  
 

Dacă PPA se răspîndește în afara zonelor de restricție, atunci 

acest lucru este cel mai probabil datorită comportamentului (ilegal) al  

omului…. dar nu din cauza valului epidemic…. 



Indicele de contagiozitate: 

(probabilitatea infectării)  
 

• Descrie procentul de animale care se infectează după contactul cu un 

agent contagios.  
 

• Acesta indică, de asemenea, probabilitatea ca un animal/persoană să 

preia infecția după contactul cu un agent patogenn 

de exemplu, dacă probabilitatea infectării este 30%, atunci 

indicele este de 0.3 



Boală Indice 

Rujeola 0,98 

Variolă 0,95 

Tusea convulsivă 0,90 (0,8-1,0) 

Parotidită epidemică 0,8 

Tifos exantematic 0,50 

Scarlatina 0,10-0,30 

Rubeola 0,15-0,20 

Difteria 0,10-0,20 

Dizenteria 0,15 

Poliomielită 0,001-0,003 

Febra aftoasă 0,98 

Exemple pentru indicele de contagiozitate 



Pietschmann și alți coautori, 2015 



Indicele de contagiozitate: 2 / 24 = 0,08 (8%) 
 

 

- Doza infecțioasă 

 

- Cale de inoculare  
- virusul „trebuie” să pătrundă sub piele 

- nu se transmite pe calea aero-picături !! 

 

- Condiția/Constituția animalului 

 

- Management, …. 
 



Indicele de contagiozitate în Letonia în 2014 
 

69 / 585 ~ 0,12 

(~12%)  

Concluzie: 

În condiții de teren indicele de 

contagiozitate este scăzut 

 

Porci din ferme  Porci bolnavi/  Testați/ 

(32 focare 2014) morți   PCR pos 

 

585   63/38   147/69 
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Febra aftoasă 
 
Prevalența: 100% 
Mortalitatea: 2% 
Letalitatea: 2% 
 
 
Contagiozitate: +++ 

PPC 
 
P: 50% 
M: 25% 
L: 50% 
 
Contagiozitate: ++ 

PPA 
 
P: 10% 
M: 9% 
L: 90% 
 
Contagiozitate: + 

100 infectați 2 morți 

50 infectați; 25 morți 10 infectați; 9 morți 

Infected dead 
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1 2 3… Săptămîni 

Febra 
aftoasă 

PPC 

PPA 

V. nuanțare Viremia C. semne 

Convalescența: >90% 

Convalescența: ~50% 

Convalescența: <5% 

Infecțios 
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DPI 
0 3 6 9 12 15 18 21 24 

Infecția cu virusul în doză mică (~10 HAU) 

Declanșarea dispersată a semnelor clinici și detectarea 

virusului PPA în cadrul grupului confirmă contagiozitatea 

moderată care este în strînsă legătură cu contactul cu sîngele 
(Pietschmann și alți coautori, 2015)  
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Foto: M. Masulis 

Serviciul veterinar din Lituania 
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• Animalul infectat rămîne infecțios în timpul perioadei tardive a PPA și 
fiind  cadavru 

 
• Animalele infecțioase și cadavrele nu se mișcă 
 
• Boala nu se răspîndește rapid 

 
• Infecția supraviețuiește la nivel local, cu o prevalență inițială scăzută 

(inițial, doar cîteva animale bolnave/decedate în grajd) 
 

Cîteva concluzii 
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• 140 de zile în jamon iberico și serrano  

• 399 de zile în șuncă de Parma 

• 112 de zile în fileul de porc iberic.  
• 18 luni în sîngele porcului la 4°C 

• 11 de zile în materialele fecale la 20°C 

• Stabil în cadavre (animale moarte) care se descompun 

 

Totuși, nici o infecție a virusului PPA nu a fost găsită în șuncă 
coaptă sau conservată gătită la 70°C.  

VIRUSUL PPA ESTE FOARTE STABIL 

Cadavre: infecțioase 3 – 5 săptămîni 



0 1 2 

Perioada în care de la un porc viu pot fi prelevate probe 

Diagnostic aleatoriu în timpul 

perioadei de incubare ~ 2 zile (PCR +) 

5 din 100 infectați (5%) 

În ziua de prelevare a probelor virusul PPA se 

incubează la 5 porci din 100 (5%). Pentru a găsi 

cel puțin 1 porc cu rezultat pozitiv, 45 trebuie să 

treacă prin prelevare de probe (95% certitudine) 
 

(prevalența de 2% -> 78 porci trebuie să treacă 

prin prelevare de probe (1% … 96 porci…) 

Conceptul 5/95 N = 100 porci 

Diagnostic direcționat în 

timpul fazei clinice,  

~6 zile (PCR +) 



Consumers,  
Health And Food  
Executive Agency 

15 

Vești bune:  boala nu se răspîndește (rapid) 
PPA la porcii domestici poate fi  
controlată în mod eficient 

 

Vești rele: În populațiile de mistreț, la nivel local 
  infecția supraviețuiește luni de zile 
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Cum se produce PPA? 

Focarele sunt cauzate de mișcarea  

porcilor vii infectați și a produselor din 

carne de porc infectată 
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Cum se răspîndește aceasta? 

• Vînzările și circulația 

porcilor crește cînd 

aceștia încep a muri de 

la PPA 
 

• Porcii nu întotdeauna 

se deplasează pe trasee 

tradiționale 
 

• Omul (și vehiculele) ca 

vectori importanți de 

 transmitere 
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Food safety 
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BTSF 
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• Comisia Europeană  
 Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și 
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