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REZUMAT. Lucrarea prezintă un studiu retrospectiv referitor la principalele aspecte epi-

demiologice şi clinice ale cazurilor de trichineloză spitalizate în Clinica de Boli InfecŃioase din 
Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie 1978 - 31 decembrie 1997. 

S-a înregistrat un număr de 422 cazuri de boală în perioada studiată, dintre care 189 
bărbaŃi, reprezentând 44,8% din cazuri şi 233 femei (55,2%), cu semnificaŃie statistică 
(p=0,03), cu un decalaj de infestare pentru cele 2 sexe de 10,4% în favoarea sexului feminin. 
Vârsta medie pentru bărbaŃi a fost de 29,66 ani, iar pentru femei 32,52 ani, cu limite cuprinse 
între 1 an şi 78 ani. 

 După mediul de provenienŃă se constată o preponderenŃă netă a bolnavilor din mediul 
urban, 303 cazuri (71,8%) faŃă de 119 bolnavi provenind din mediul rural (28,2%). 

 În 92,7% din cazuri îmbolnăvirile au fost cauzate de carnea de porc infestată (391 ca-
zuri), în 5,9% din cazuri (25 bolnavi) a fost incriminată carnea de mistreŃ, iar în 6 cazuri (1,4%) 
sursa a rămas neprecizată. 

 Cazurile urmărite se prezintă sub formă de focar familial în 368 de cazuri (87,2%) şi 
cazuri sporadice în număr de 54, reprezentînd 12,8%. 

 Referitor la repartiŃia în timp a cazurilor, în primii 14 ani se constată un număr relativ 
redus, în medie 9 cazuri pe an. În 1992 se înregistrează o creştere bruscă şi amplă a numă-
rului de cazuri, urmând 4 ani epidemici, cu apariŃia a 92, 71, 55 şi respectiv 47 de cazuri, iar din 
1996 numărul cazurilor revine la valorile înregistrate anterior anului 1992.  

 Boala a avut o incubaŃie medie de 14 zile cu extreme între o zi şi 45 de zile, debutând 
brusc în 61,4% din cazuri (259), insidios în 28,7% (121), 10% din cazuri (42) fiind complet 
asimptomatice. 

 Durata medie a spitalizării a fost de 11 zile, cu extreme cuprinse între o zi şi 81 zile. 
 Un număr de 33 cazuri (7,8%) au prezentat complicaŃii, iar 44 cazuri (10,4%) au făcut 

recăderi. 
 În funcŃie de simptomatologie şi evaluarea clinică au fost apreciate ca forme clinice 

uşoare 85 cazuri, medii 26 cazuri, severe 33 cazuri şi subclinice 42 cazuri. 
 Referitor la starea la externare, cu excepŃia unui singur caz care a decedat (encefalită 

acută, bronhopneumonie), celelalte cazuri au urmat o evoluŃie favorabilă, 93,6% fiind exter-
nate în stare ameliorată, iar 6,2% din cazuri în stare vindecată. 

 Toate datele de mai sus susŃin caracterul de urgenŃă epidemiologică şi clinică a trichi-
nelozei, boală care apare mai frecvent în sezonul rece, când diagnosticul este mai dificil prin 
creşterea frecvenŃei bolilor cu tablou pseudogripal. 
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Trichineloza umană continuă să rămână şi astăzi 
una dintre cele mai importante zoonoze majore, 
ridicând riscuri apreciabile pentru sănătatea pu-
blică, în cazul consumului cărnii de porc, vânat 
sau alte specii, necontrolată din punct de vedere 
sanitar-veterinar. Antropozoonoză cu manifestări 
polimorfe ce variază de la formele inaparente 
până la forme fatale, trichineloza face obiectul 
declarării obligatorii. 

Lucrarea prezintă un studiu retrospectiv referitor 
la principalele aspecte epidemiologice şi clinice 
ale cazurilor de trichineloză spitalizate în Clinica 
de Boli InfecŃioase din Cluj-Napoca, în perioada 
1 ian. 1978 - 31 dec. 1997. 

S-a înregistrat un număr de 422 cazuri de boală 
în perioada studiată, dintre care 189 bărbaŃi, 
reprezentând 44,8% din cazuri şi 233 femei 

(55,2%), cu un decalaj de infestare pentru cele 
două sexe de 10,4% în favoarea sexului feminin 
(Fig. 1). 

Vârsta medie pentru bărbaŃi a fost de 29,6 ani, iar 
pentru femei de 32,5 ani, cu limite cuprinse între  
1 an şi 78 de ani, 74 de cazuri (17,53%) fiind 
prezente la copii între 1 şi 16 ani cu repartiŃie 
egală pe sexe. 
RepartiŃia bolnavilor pe grupe de vârstă ne arată   
o frecvenŃă maximă pentru grupele de vârstă cu-
prinse între 21-30 ani şi 31-40 ani, cu 215 cazuri, 
reprezentând jumătate din numărul total de cazuri 
înregistrate (50,94%), iar grupele 1-10 ani, 11-20 
ani şi 41-50 ani totalizează 36,96% din cazuri 
(156), 88% din totalul cazurilor fiind prezente la 
persoane cu vârsta până la 50 de ani (Fig. 2 şi 3). 
 

 

 

Figura 1 

DistribuŃia pe sexe a cazurilor de trichineloză în perioada 1978-1997 
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Figura 2 

RepartiŃia cazurilor pe grupe de vârstă 
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Figura 3 

RepartiŃia cazurilor de trichineloză la copii 
 

 

Sexul feminin este cu preponderenŃă afectat la 
majoritatea grupelor de vârstă (11-20 ani, 31-40 
ani, 41-50 ani, 51-60 ani, 61-70 ani, 71-80 ani) 
existând un decalaj de infestare de 19,70% în fa-
voarea sexului feminin (p = 0,001) spre deosebire 
de două grupe de vârstă (1-10 ani şi 21-30 ani),  
în care boala apare mai frecvent la sexul mascu-
lin, cu decalaj de 5,9% în favoarea sexului mas-
culin. Cel mai mare decalaj între sexe s-a înregis-
trat la grupa de vârstă 31-40 ani (23,6% în fa-
voarea sexului feminin). 

Deşi după mediul de provenienŃă se constată o 
preponderenŃă netă a bolnavilor din mediul urban, 
cu 303 cazuri (71,8%) faŃă de 119 bolnavi pro-
venind din mediul rural (28,2%), p = 0,000000, în 
toate focarele carnea incriminată a provenit din 
mediul rural, sector particular, fără să fi fost e-
xaminată trichinoscopic. 

În 92,7% din cazuri îmbolnăvirile au fost cauzate 
de carnea de porc infestată (391 de cazuri), în 25 
cazuri (5,9%) a fost incriminată carnea de mis-
treŃ, iar în 6 cazuri (1,4%) sursa a rămas nepreci-
zată. 
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Cazurile de trichineloză au provenit din 13 judeŃe 
(Alba, BistriŃa Năsăud, Maramureş, Sălaj, Satu 
Mare, Sibiu, Suceava, Hunedoara, Mureş, Bihor, 
Braşov, Vâlcea), marea majoritate a cazurilor 
(286) aparŃinând jud. Cluj şi reprezentând 67,8% 
din totalul cazurilor înregistrate.  

Cazurile de trichineloză urmărite se prezintă sub 
formă de focare cu caracter familial în 368 cazuri 
(87,2%) şi cazuri sporadice în număr de 54 
(12,8%), ceea ce presupune că unele focare în 
care se produc infestaŃii minime rămân necunos-
cute şi doar apariŃia sporadică a cazurilor clinic 
manifeste le confirmă existenŃa. 

Referitor la repartiŃia în timp a cazurilor, se cons-
tată apariŃia anuală a cazurilor de boală, în număr 
relativ redus, de 10 cazuri în medie pe an cu ex-
cepŃia unui interval de 4 ani epidemici, începând 
cu 1992 până în 1995, când se înregistrează o 
creştere bruscă cu apariŃia a 92, 71, 55 şi respec-
tiv 47 de cazuri, reprezentând 62,79% (265 ca-
zuri) din totalul cazurilor înregistrate în intervalul 
celor 20 de ani studiaŃi. FrecvenŃa maximă a îm-
bolnăvirilor se constată în anul 1992 când doar în 
primele 2 luni ale anului s-au înregistrat 84 de ca-
zuri (20%) din totalul îmbolnăvirilor pe întreaga 
perioadă studiată (Fig. 4). 

 

 

 

Figura 4 

DistribuŃia cazurilor de trichineloză în perioada 1978-1997 
 

În ceea ce priveşte incidenŃa sezonieră, apariŃia 
cazurilor s-a înregistrat în tot cursul anului, dar 
perioada de maximă frecvenŃă este iarna, cu apo-
geu în lunile ianuarie-februarie, cu 267 de cazuri, 
reprezentând 63% din totalul cazurilor şi octom-
brie-noiembrie-decembrie, cu 70 de cazuri, 
reprezentând 16,58% din cazuri, ceea ce ilus-
trează caracteristicile referitoare la obiceiurile 
alimentare cu sacrificarea animalelor surse de 
trichineloză cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Fo-
carele de trichineloză care apar vara sunt de mică 
amploare întrucât în acest sezon carnea de porc se 
consumă imediat după sacrificare şi bine prelu-
crată termic (nu conservată la rece prin afumare 
sau sărare) (Fig. 5). 

Boala a avut o incubaŃie medie de 14,44 zile, cu 
extreme între o zi şi 45 de zile, debutând brusc în 
61,4% din cazuri (259), insidios în 28,7% (121 
cazuri), 10% din cazuri (42) fiind complet 
asimptomatice. 

Durata medie a spitalizării a fost de 11 zile, cu 
extreme cuprinse între o zi şi 81 de zile.  

Referitor la starea la externare, cu excepŃia unui 
singur caz care a decedat, celelalte cazuri au ur-
mat o evoluŃie favorabilă, 93,6% fiind externate în 
stare ameliorată, iar 6,2% din cazuri în stare 
vindecată. 
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Figura 5 

DistribuŃia sezonieră a cazurilor de trichineloză 
 

În ceea ce priveşte ocupaŃia bolnavilor, au fost 
mai frecvent afectate persoanele fără studii sau cu 
studii medii: 68% (288 cazuri), precum şi copiii şi 
elevii până la 18 ani: 20,14% (85 cazuri), faŃă de 
persoanele cu studii superioare, afectate în pro-
porŃie de 11,6% (49 cazuri).  

Cel mai frecvent simptom a fost mialgia, care se 
regăseşte la 79% din cazuri (335 bolnavi), cu ur-
mătoarele localizări: generalizată (188 cazuri), 
membrele inferioare (65 cazuri), membre inferioa-
re şi superioare (45 cazuri), membre superioare 
(16 cazuri), musculatura paravertebrală (12 ca-
zuri), muşchi maseteri (8 cazuri), muşchi inter-
costali (1 caz). 

Un procent de 59,5 din cazuri au prezentat edeme 
localizate palpebral (123 cazuri), facial (101 ca-
zuri), generalizate (6 cazuri), membre superioare 
(8 cazuri) şi membre inferioare (19 cazuri).  

Alte manifestări clinice: febra, (54,5% din ca-
zuri), artralgii (11,4%), accelerarea tranzitului 
intestinal (24,4%), astenie (34,12%), cefalee 
(28,9%), greŃuri, vărsături (24,8%), dureri ab-
dominale (18,7%), erupŃie cutanată (16,8%), pru-
rit (5,9%), conjunctivită (3,3%), globalgii (4%), 
inapetenŃă (3,7%), sufuziuni subunghiale (0,23%).  

Trichineloza este una din bolile cu polimorfism 
clinic, fără debut caracteristic, ceea ce îngreu-
nează precizarea diagnosticului, mai ales în cazu-
rile sporadice, în afara unui focar epidemic. Pen-
tru cazurile internate în clinică diagnosticul de 
trimitere a fost corect în 90,8% din cazuri (383) şi 
neconcordant în 9,2% din cazuri (39), bolnavii 
fiind trimişi cu suspiciunea de: angină, glome-
runonefrită, dizenterie, endocardită, hepatită 
cronică, infecŃie urliană, pneumonie, gastroen-
terocolită, rubeolă, septicemie, sindrom febril, 
toxiinfecŃie alimentară, salmoneloză, viroză di-
gestivă, viroză respiratorie, meningism, edem 
Quinque, encefalită. 

Un număr de 33 de cazuri (7,8%), au prezentat 
complicaŃii, iar 44 de cazuri (10,4%) au făcut re-
căderi. 

ComplicaŃiile neurologice semnalate în 6 cazuri 
au fost reprezentate de: meningoencefalită (3 ca-
zuri), dintre care un caz cu sindrom piramidal, 
hemipareză (2 cazuri), tetrapareză (un caz), po-
linevrită (un caz). Alte complicaŃii înregistrate: 25 
cazuri de miocardită, pleurezie (un caz), tulburări 
psihice (un caz). 



 32 

În funcŃie de simptomatologie şi evoluŃia clinică 
au fost apreciate ca forme clinice uşoare 85 de 
cazuri (20,14% din cazuri), medii, 262 de cazuri 
(62%), severe 33 cazuri (7,8%) şi subclinice 42 de 
cazuri (9,95%). 

Dintre examinările de laborator, eozinofilia ab-
solută din sângele periferic a avut valoarea medie 
de 1345 (maximum 6000), iar valoarea procentu-
ală medie a fost de 19,75% (maximum 76%). 

Tratamentul etiologic aplicat la 295 cazuri a 
constat în monoterapie cu Loxuran (37 de cazuri), 
Mebendazol (37 de cazuri), Vermox (102 cazuri), 
Mintezol (119 cazuri). În 127 de cazuri s-a apli-
cat tratament asociat cu 2 sau 3 medicamente an-
tiparazitare: Loxuran + Mintezol (78 de cazuri), 
Mintezol + Vermox (21 cazuri), Loxuran + Me-
bendazol (7 cazuri), Mintezol + Loxuran + Ver-
mox (4 cazuri), Mintezol + Vermox + Meben-
dazol (2 cazuri), Mebendazol + Vermox (6 ca-
zuri), Mebendazol + Mintezol (1 caz), Mintezol + 
Decaris (1 caz). 

La tratamentul etiologic a fost necesară asocierea 
unei medicaŃii patogenetice: Prednison (375 ca-
zuri), Hemisuccinat de hidrocortizon (31 de ca-
zuri). 

 

CONCLUZII 

În urma studiului efectuat privind cazurile de 
trichineloză spitalizate în clinica de Boli Infec-
Ńioase din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie 
1978 - 31 decembrie 1997, se constată următo-
arele: 

1. IncidenŃa maximă a cazurilor de trichineloză   s-
a înregistrat în perioada 1992-1995, când au fost 
spitalizate 265 de cazuri, reprezentând 62,8% din 
totalul cazurilor diagnosticate în intervalul studiat.  

2. Boala a afectat cu preponderenŃă sexul feminin 
şi grupele de vârstă cuprinse între 21-30 şi 31-40 
ani.  

Din totalul cazurilor înregistrate, 74 (17,5%), au 
survenit la copii (1-16 ani). 

3. Perioada de maximă frecvenŃă a îmbolnăvirilor 
este iarna, cu apogeu în lunile ianuarie şi 
februarie, când s-au înregistrat 267 de cazuri 
(63,2%). 

4. Din mediul urban provin 72% din cazuri (303). 

5. Ponderea cea mai mare în infestare,  92,7% 
(391 de cazuri) a avut-o carnea de porc netestată 
trichinoscopic, provenind din gospodării din me-
diul rural. 

6. Deşi din totalul de 422 de cazuri înregistrate a 
existat un singur deces, trichineloza constituie o 
problemă deosebită în patologia umană, atât dato-
rită dificultăŃilor de diagnostic precoce, cât şi da-
torită complicaŃiilor redutabile neurologice şi car-
diace care pot surveni în evoluŃia bolii. 

7. Apreciem că numărul real al îmbolnăvirilor 
este mult mai mare decât este diagnosticat, în-
trucât există forme inaparente clinic, asimpto-
matice, care scapă sesizării diagnostice sau sunt 
diagnosticate greşit. 

8. ImplicaŃiile social-economice majore ale trichi-
nelozei, precum şi tendinŃa crescătoare a extin-
derii infestaŃiei la speciile de consum, impun apli-
carea unui program complex de profilaxie şi 
combatere. 

Profilactic se impun o serie de măsuri justificate 
de cele 70% cazuri medii şi severe: primordial 
rămâne procedeul operativ şi de certă valoare 
practică al examenului trichinoscopic; depistarea 
animalelor infestate destinate consumului uman şi 
îndepărtarea lor din consum reprezintă o măsură 
esenŃială în reducerea potenŃialului epidemiologic 
de trichineloză. În acest sens se impune obliga-
tivitatea extinderii treptate a măsurilor de control 
sanitar-veterinar în pieŃele de desfacere din oraşe, 
la tăierea porcilor în sectorul particular şi la 
vânatul comestibil destinat pentru consum pro-
priu, precum şi:  

- inactivarea parazitului prin supunerea cărnii la 
temperaturi joase (congelare), temperaturi ridi-
cate;  

- creşterea consumului de carne sub formă de 
produse finite, indemne de infestaŃie;  

- educaŃia sanitară a populaŃiei. 
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SUMMARY 

Clinical and epidemiological aspects of 

trichinosis hospitalized during 1978-1997 

in the Clinic of Infectious Diseases, Cluj-

Napoca 

We present a retrospective study on clinical 
and epidemiological aspects of trichinosis 
hospitalized in the Clinic of Infectious Disea-
ses during1978-1997. 

We analyzed 422 patient records diagnosed 
with trichinosis: 189 (44.8%) men and 233 
(55.2%) women, the incidence being signi-
ficantly higher in women (p=0.033). The age 
ranged between 1 year and 78 years and the 
average age was of 29 years for men and 32 
years for women. Most of the cases were city 
residents: 303 cases (71.8%). 

The source of infection was represented by 
the pork meat in 92.7% of cases, the wild 
boar meat in 5.9% of cases and in 1.4% 
cases it remained unknown. 

Most of the cases were family clusters - 
87% of cases, the others 54 cases ran-
domly occurred. In the first 14 years the 
incidence was very similar and low, with an 
average of 9 cases per year. Between  
1992-1995 a sudden increase of trichinosis 
with 92, 71, 55 and 47 cases respectively 

was observed, in 1996 the incidence rate 
was again similar with the previous years. 
Almost all cases occurred in the cold sea-
son.  

The mean incubation period was of 14 days 
and ranged between 1 day to 45 days. The 
onset was acute in many cases (61.4%), 
progressive in 28% (121) of cases and 
completely asymptomatic in 10% of pa-
tients, they were diagnosed due to their 
epidemiological link with symptomatic  
cases. 

The average hospitalization duration was of 
11 days with limits between 1 day to 81 
days. In 33 cases (7.8%) complications 
prolonged hospitalization and in 44 cases 
(10.4%) patients were re-admitted due re-
lapses. 

All cases but one who died with encephalitis 
had a favorable outcome. 

This data suggest that trichinosis is a clini-
cal emergency, diagnosis is difficult in the 
“flu” season and treatment is not satisfac-
tory. It is also an epidemiological emer-
gency due to the asymptomatic cases and 
the danger of spread in the community 
through trichinous meat. 
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