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Food safety 

PPA la mistreții sălbatici: 
epidemiologia și factorii de 

risc 
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Food safety 

Mistreții sălbatici sunt rezervorul epidemiologic 
adevărat al virusului; 

 

Virusul se menține în populația de mistreți 
sălbatici indiferent de infectarea porcilor 

domestici și căpușe 

 

Mistreții sălbatici infectați contaminează mediul 
sporind probabilitatea focarelor secundare în 
rândul porcilor domestici (ferme comerciale și 

necomerciale)  
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Mistreții sălbatici și PPA 

RĂSPÂNDIREA 

 

Contacte directe (nas la nas) 

 

Mediu contaminat (material infectat) 

 

Consumarea carcaselor infectate de mistreți sălbatici 

 3 













Food safety 

Prevalența bolii în populația infectată de mistreți 
sălbatici variază între 1 și 4,5% 

 

Rata mortalității (procentul animalelor infectate care 
mor) este de circa 90%  

 

Infecția se răspândește cu viteza de circa 50 km/an 

 

Boala se răspândește datorită continuității geografice 
a populației de mistreți sălbatici și nu din cauza 

migrației mistreților sălbatici 

 

 

 

9 



Food safety 

Factorii de risc pentru introducerea 
PPA într-o zonă/țară neinfectată 

Zone/regiuni vecine infectate 

 

Activități de depopulare în zonele vecine 

 

Continuitatea geografică a populației de mistreți 
sălbatici 

 

Turismul de vânătoare în regiunile infectate 
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Riscul de răspândire după 
introducerea virusului 

Diagnosticarea făcută cu întârziere 

Mărimea și densitatea populației de mistreți sălbatici 

Conectivitatea pădurilor 

Metode incorecte de vânătoare 

Nu se aplică măsuri de bio-securitate în timpul 
vânătorii 

Consumarea carcaselor de mistreți sălbatici infectați   
de către mistreții sălbatici sănătoși 

Braconaj 
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Dependența de densitate 

Numărul de mistreți sălbatici INFECTAȚI NOI este 
proporțional cu mărimea populației de mistreți 

sălbatici 

 

Durata epidemiei este proporțională cu mărimea 
populației de mistreți sălbatici 
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density dependent spread 

The virus spreads into the wild boar population 

The number of new infected wild boar is proportional to the size of the affected 
popuation 

 

More wild boars…more infected wild boars…more the virus lasts in the population 
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Putem defini densitatea limită? 

Densitatea limită (nt) este acea densitate a mistreților sălbatici 
când un mistreț sălbatic infecțios nu vine în contact cu un mistreț 
sălbatic susceptibil în timp util pentru a răspândi infecția 

 

Durata contagiozității 

Densitatea/disponibilitatea purtătorilor susceptibili 

 

Dacă populația de mistreți sălbatici descrește până la o anumită 
densitate, infecția dispare datorită faptului că depinde de 
densitate 

DACĂ NU SUNT MISTREȚI SĂLBATICI – NU ESTE BOALA 



Exemplul PPC in Europa de vest în anii 
1990 
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PPA la mistreții sălbatici 

Transmisie în dependență de densitate în timpul 
verii și toamnei (noi născuți și animale adulte) 

 

Virusul supraviețuiește în timpul iernii cu puține 
(sau multe) carcase infectate, în dependență de 
situația ecologică 

 

Transmisie mixtă/combinată 



Stesso approccio con la peste africana: 
la ricerca della densità dipendenza 
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PPA nu este cu adevărat o infecție care depinde de 
densitate. 

Ultima etapă a infecției depinde de existența carcaselor 
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PPA la mistreții sălbatici 

Întrebarea este: 

 

Care este densitatea populației de mistreți sălbatici 
care nu permite contactul între un mistreț sălbatic 
susceptibil și o carcasă infectată?  

 

Virusul PPA supraviețuiește iarna în carcasele 
infectate……3-4 luni...și virusul va reapărea la 
sfârșitul primăverii în animalele vii susceptibile 
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PPA: virusul  și mediul 

Deoarece infecția nu este în întregime transmisă în 
dependență de densitate, trebuie să trecem la 

 

Reducerea contaminării mediului cu virusul 

 

Atunci, problema nu se soluționează doar prin 
reducerea densității populației de mistreți sălbatici, 
dar datorită reducerii încărcăturii virale în mediu 

 

Pentru a reduce încărcătura virală a virusului 
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Reducerea încărcăturii virale în 
mediu se face prin: 

Reducerea populației de mistreți sălbatici (nu 
este limită, nu se răspândește prin animalele 

care fug) 

 

Distrugerea sigură a mistreților sălbatici infectați 
vânați 

 

Distrugerea sigură a mistreților sălbatici infectați 
găsiți 25 
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Mulțumesc pentru atenție 
 

Întrebări? Comentarii? 
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