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ANEMIA INFECłIOASĂ ECVINĂ 

 

DATE GENERALE DESPRE BOALĂ 

Anemia infecŃioasă ecvină, cunoscută şi sub denumirea de “febra de mlaştină”, este o 

boală infecŃioasă virală care afectează animalele din familia Equidae (cal, asin, catâr, 

bardou, ponei, zebră – denumite în continuare specii receptive), fiind răspândită la nivel 

global. Virusul care produce boala este un lentivirus ce aparŃine familiei Retroviridae. 

Boala nu se transmite la om, dar se poate transmite la speciile receptive, cauzând pierderi 

economice importante. 

Animalele infectate cu virusul anemiei infecŃioase ecvine rămân purtătoare pentru tot 

restul vieŃii. Aceasta înseamnă că ele pot transmite infecŃia la alte ecvidee, de aceea, toate 

animalele infectate trebuie eliminate prin tăiere sau ucidere în vederea prevenirii 

răspândirii bolii. 

 

TRANSMITERE  

Transmiterea se efectuează prin transferul de 

sânge de la un animal infectat.  

În natură, răspândirea virusului se realizează 

în mod mecanic, prin intermediul vectorilor 

reprezentaŃi de 

insecte hematofage: 

muştele de grajd 

(Stomoxys spp.), 

tăuni (Tabanidae). În mod normal, vectorii nu călătoresc pe o distanŃă mai mare de 200 

metri pentru a se hrăni; prin urmare, vectorii infectaŃi nu vor transmite boala pe o 

distanŃă mai mare de 200 metri faŃă de un cal infectat. 



 

 __________________________________________________________________________________________________ 

Bucureşti, Str. Dudului, nr. 37, sect. 6, cod poştal 060603;  

tel: 0374.150.200, fax: 3124967, e-mail: office@ansvsa.ro 

Transmiterea se poate produce, de asemenea, prin 

utilizarea echipamentelor contaminate. Printre acestea 

se enumeră instrumentarul medical (ace, lame de 

bisturiu, seringi, sonde esofagiene), periile folosite la 

Ńesălat, căpăstrul, etc. 

Virusul se poate transmite transplacentar, de la mamele 

infectate la făt, în timpul perioadei de gestaŃie. Se pot 

produce avorturi, iar descendenŃii pot fi purtători.  

 

SIMPTOMATOLOGIE 

Perioada de incubaŃie este, în general, de 1-3 săptămâni, 

dar se poate extinde până la 3 luni. 

Boala poate evolua acut, cronic sau asimptomatic.  

Boala este caracterizată prin febră recurentă, inapetenŃă, 

trombocitopenie, pierdere rapidă în greutate, edeme ale 

părŃilor inferioare ale organismului. Dacă moartea nu 

survine în urma formei acute, atunci se instalează forma cronică şi infecŃia tinde să 

devină inaparentă. Frecvent, boala poate evolua cu semne clinice foarte uşoare sau 

inaparente. Oricum, toate ecvideele infectate, inclusiv cele cu evoluŃie asimptomatică, 

sunt purtătoare de virus. 

 

NOTIFICARE 

Anemia infecŃioasă ecvină este o boală cu declarare oficială obligatorie. În consecinŃă, 

orice suspiciune de boală se notifică imediat medicului veterinar.  

 

PREVENIREA RĂSPÂNDIRII ANEMIEI INFECłIOASE ECVINE 

Nu există vaccin pentru prevenirea infecŃiei cu virusul anemiei infecŃioase ecvine. 

Pentru a preveni răspândirea acestei boli trebuie respectate următoarele reguli: 

- anunŃarea medicului veterinar despre intenŃia de achiziŃionare a unui animal din 

speciile receptive; 

- respectarea regulilor de igienă la folosirea echipamentelor şi a instrumentarului 

medical; 

- eliminarea vectorilor; 

- evitarea contactului cu animale cunoscute ca fiind infectate cu virusul anemiei 

infecŃioase ecvine; 
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- respectarea prevederilor programului naŃional de supraveghere a ecvideelor 

pentru anemia infecŃioasă ecvină care constă în testarea periodică a acestora; 

- identificarea ecvideelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- anunŃarea medicului veterinar despre orice semn de boală. 

 

SITUAłIA ANEMIEI INFECłIOASE ECVINE ÎN ROMÂNIA 

Anemia infecŃioasă ecvină este prezentă pe teritoriul României, în unele zone având 

caracter endemic. 

 

SUPRAVEGHEREA  

Supravegherea în anemia infecŃioasă ecvină se efectuează prin testarea serologică a 

tuturor ecvideelor cu vârsta de peste 6 luni, în conformitate cu prevederile Programului 

acŃiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale elaborat 

anual de către Autoritatea NaŃională Sanitară Veterinară şi pentru SiguranŃa 

Alimentelor (ANSVSA) şi aprobat  prin hotărâre a Guvernului. 

 

ERADICAREA  

ANSVSA a elaborat o strategie de eradicare accelerată a anemiei infecŃioase ecvine pe 

teritoriul României, strategie care constă în  testarea ecvideelor, eliminarea cât mai 

curând posibil a tuturor ecvideelor infectate, despăgubirea proprietarilor de animale şi 

controlul mişcărilor de animale din speciile receptive. Pentru realizarea obiectivelor 

acestui program, ANSVSA a procedat la elaborarea unor acte legislative naŃionale, 

precum şi la modificarea sau abrogarea altora; aceste acte normative reglementează 

condiŃiile de circulaŃie a animalelor pe teritoriul României, supravegherea, controlul şi 

eradicarea anemiei infecŃioase ecvine. 

Testarea serologică a ecvideelor se realizează în cadrul programului naŃional de 

supraveghere. La animalele care au avut rezultate pozitive în urma testării  pentru 

depistarea anemiei infecŃioase ecvine (la testul Coggins) se aplică o marcă specială cu 

înălŃimea de 10 cm, de forma literei A, pe copita membrului anterior stâng. Acestea se 

elimină din efectiv prin tăiere (sau ucidere a celor cu semne clinice), fiindu-le interzisă 

ieşirea din exploataŃie pentru orice altă destinaŃie decât abatorul.  

Animalele din speciile receptive care au rămas în exploataŃie după ce animalele 

diagnosticate cu anemie infecŃioasă ecvină au fost sacrificate, au voie să părăsească 

exploataŃia numai după ce au efectuat două teste Coggins la interval de 3 luni şi au 

obŃinut rezultate negative la ambele teste. Un element esenŃial în aplicarea cât mai 
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eficientă a programului de supraveghere, control şi eradicare a bolii, îl constituie 

identificarea ecvideelor în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. 

În prezent, programul de eradicare a anemiei infecŃioase în România este în plină 

desfăşurare. Acesta a fost reluat în luna aprilie 2010 după blocarea, în anul 2006, 

datorată insuficienŃei fondurilor pentru despăgubirea proprietarilor. 

 

DESPĂGUBIREA PROPRIETARILOR 

Începând cu data de 24 martie 2009, plata despăgubirilor se efectuează din fondurile 

prevăzute în bugetul AutorităŃii NaŃionale Sanitare Veterinare şi pentru SiguranŃa 

Alimentelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind 

metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 

animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli 

transmisibile ale animalelor . 

 

CIRCULAłIA ECVIDEELOR 

Ecvideele care circulă pe teritoriul României trebuie să fie însoŃite de certificat sanitar-

veterinar de sănătate şi de paşaport în care sunt menŃionate data şi rezultatul ultimului 

test pentru anemie infecŃioasă ecvină. 

Mişcarea ecvideelor din România pe teritoriul altor state membre se efectuează în 

conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei nr. 346 din 2010 referitoare la măsurile de 

protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România. 

Proprietarul de animale trebuie să anunŃe medicul veterinar despre intenŃia de deplasare 

a ecvideelor atât pe teritoriul României cît şi în afara acestuia pentru a afla condiŃiile în 

care animalele respective se pot deplasa. 

 

Actele normative naŃionale specifice se pot accesa pe site-ul www.ansvsa.ro sau la 

următorul link: http://www.ansvsa.ro/?pag=785 . 

 


