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INTRODUCERE 

Diagnosticul modern al trichinelozei la om şi 
animale se bazează, în prezent, pe examenul imu-
nobiologic realizabil in vitro sau in vivo. Dintre 
metodele existente, se detaşează reacŃiile se-
rologice, dintre care în practica curentă se util-
izează testul imunoenzimatic ELISA. 

Preocupări în aplicarea acestui test în trichineloza 
porcului există şi în România, acestea fiind iniŃia-
te încă din 1972 de Cironeanu şi Istrate, apoi de 
Vior şi colab. (1980), fiind continuate şi de alŃi 
cercetători (2, 3, 9, 14). 

În prezent, în Ńară sunt omologate două truse 
ELISA: ELITRICH, produsă de INMV "Pasteur" 
Bucureşti şi "Fast ELISA Polivalent Kit", intro-
dusă de firma ARTE SRL. 

Datorită unor rezultate contradictorii obŃinute 
prin utilizarea celor două truse (1, 3, 9), ne-am 
propus testarea valorii diagnostice a acestora în 
infestaŃii experimentale cu Trichinella spiralis la 
porc, apreciind sensibilitatea şi specificitatea lor. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Am utilizat cele două truse: 

1. Trusa "Fast ELISA Polivalent Kit" este desti-
nată determinării anticorpilor (Ac) serici la om şi 
animale, utilizând o tehnică de ELISA rapidă. 
Testul este de 1.000-10.000 ori mai sensibil decât 
examenul trichineloscopic. Depistează răspunsul 
imun la 7-14 zile post-infestant (p.i.). Utilizează 

un antigen (Ag) excreŃie/secreŃie (E/S) preparat 
din larve de Tr. spiralis. ReagenŃii şi modul de 
utilizare a setului permit realizarea reacŃiei în 20 
minute, la temperatura camerei (20oC). 

2. Trusa "ELITRICH" utilizează antigene purifi-
cate, obŃinute din Ag solubile totale larvare (dez-
integrare ultrasonică) şi izolarea unor fracŃiuni 
cu structură complexă glucopolipeptidică. 
Permite depistarea Ac serici printr-o tehnică 
indirectă. 

Cercetările s-au realizat pe 3 loturi de porcine, 
constituite astfel: 

● Lotul A - 4 animale, doza infestantă (D.I.) = 
300 larve infestante per kg corp (l/kg corp); 

● Lotul B - 6 animale, D.I. = 3.000 l/kg corp; 

● Lotul M - 5 animale, martor neinfestat. 

Administrarea larvelor s-a făcut individual, pe 
cale orală, după izolarea lor din probe de carne de 
porc, prin digestie peptică artificială. S-au utilizat 
purcei în greutate de 10-12 kg, D.I. variind între 
3.000-3.600 larve/animal la lotul A şi 30.000-
36.000 larve/animal la lotul B. 

Cu 7 zile ante-infestant, toate animalele din cele 3 
loturi au fost deparazitate cu Dimetridazol, 25 
mg/kg corp, 5 zile şi Flubendazol, 5 mg/kg corp, 
administrare unică, pentru terapia protozoozelor şi 
respectiv a helmintozelor gastrointestinale şi 
pulmonare, cu scopul negativării parazitologice a 
animalelor pentru a se evita obŃinerea unor 
rezultate fals pozitive. 
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S-au prelevat probe de ser, în dinamică, suprapus 
fazelor ciclului biologic al Tr. spiralis, la: 7 zile 
p.i. - faza intestinală (F.I.); 21 zile p.i. - faza mi-
graŃiei musculare a larvelor (F.M.M.), respectiv 
40 zile p.i. - faza închistării larvelor în muscula-
tură (F.Î.M.). 

La loturile A şi B s-a mai făcut o recoltare tardivă 
de ser, după aplicarea terapiei cu flubendazol, la 
toate animalele. La lotul A, recoltarea s-a făcut la 
7 luni p.i., iar la lotul B, la 2 luni p.i. 

Determinările serologice s-au realizat în cadrul 
INMV "Pasteur" Bucureşti, pentru trusa 
"ELITRICH" şi la disciplina de Boli parazitare a 
FacultăŃii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca cu 
trusa "Fast Polivalent Kit". În ambele situaŃii ci-
tirile s-au făcut la spectrofotometrul SUMAL 
PE2, pentru omogenitatea rezultatelor, ex-
cluzându-se astfel erorile datorate unor citiri rea-
lizate pe diverse aparaturi. 

Controlul infestaŃiei la cele 3 loturi s-a făcut la 40 
zile p.i., prin biopsie cervicală, examen trichinelo-
scopic şi digestie artificială. 

REZULTATE ŞI DISCUłII 

Rezultatele serologice obŃinute prin utilizarea 
trusei "ELITRICH" - "Pasteur" sunt redate în Fig. 
1, 2 şi 3. 

Din analiza rezultatelor se constată că, la lotul 
infestat cu o doză mică de larve (Fig. 1), după 7 
zile p.i. toate animalele au fost serologic negative, 
cu valori de D.O. (densitate optică) între 0,024-
0,057 UDO, cu media de 0,04 UDO, valoarea 
limită pozitivă (VLp) fiind de 0,275 UDO. La 21 
zile p.i. situaŃia se prezintă identic, DO variind 
între 0,052-0,154 UDO, cu media (x) = 0,09 
UDO. După 40 zile p.i. toate animalele din lot au 
fost serologic pozitive, cu DO = 0,564-1,285, cu  
x = 0,912. Pozitivarea animalelor s-a realizat în 
intervalul 22-39 zile p.i. 

 
 

 
Figura 1 

Valorile diagnosticului serologic prin metoda ELISA (trusa "ELITRICH")  
la purcei cu trichineloză experimentală - lotul A 

 
 
La lotul B (Fig. 2), infestat cu 3.000 larve/kg 
greutate corporală, la 7 zile p.i. toate animalele au 
fost ELISA negative, cu DO variind între 0,022-
0,091 UDO, cu media de 0,053 UDO. 

La 21 zile p.i., 4 animale din 6, reprezentând 
66,6%, au fost pozitive, cu DO între 0,686-1,038 
UDO, VLp fiind de 0,275 UDO. Pozitivarea ani-
malelor s-a realizat în intervalul 8-20 zile p.i. 

La 40 zile p.i. toate animalele din lot au fost se-
rologic pozitive, cu valori ale DO cuprinse între 
0,947-1,596 UDO şi x = 1,314 UDO, cu aceeaşi 
VLp. 

La lotul M (Fig. 3), martor neinfestat, în toate  
cele 3 faze s-au înregistrat valori negative ale DO, 
cu o singură excepŃie, la 21 zile p.i., la un animal 
înregistrându-se o DO = 0,275 UDO, egală cu 
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VLp = 0,275 UDO, proba fiind considerată du-
bioasă. La 7 zile p.i. DO a variat între 0,04-0,09, 
cu x = 0,06 UDO; la 21 zile p.i., DO = 0,03-  
0,275 cu x = 0,106 UDO, iar la 40 zile p.i. DO = 
0,06 - 0,11, cu x = 0,09 UDO. 

La determinarea a 4-a, realizată post-terapeutic, 
la 7 luni p.i. pentru lotul A, toate animalele au 
fost serologic pozitive, DO variind între 0,491-
0,967 UDO, cu x = 0,825 UDO. La lotul B (2 
luni p.i.) s-au înregistrat niveluri crescute ale DO, 
între 1,39-1,97 UDO, cu x = 1,61 UDO. 

Dinamica anticorpogenezei (Fig. 4), studiată cu 
trusa ELITRICH-Pasteur se caracterizează prin-
tr-o continuă intensificare a procesului de sinteză 
a Ac. Nivelurile maxime s-au înregistrat la lotul 
A la 40 zile p.i., cu DO medie = 0,912 UDO. La 
lotul B, valoarea maximă s-a decelat la determi-
narea a 4-a, post-terapeutică, cu DO medie = 
1,61 UDO, relevând o accentuare a sintezei Ac şi 
după aplicarea unor terapii specifice anti-
Trichinella. 

Analiza comparativă a rezultatelor obŃinute cu 
trusa ELITRICH relevă aspecte diferenŃiate ale 
specificităŃii şi sensibilităŃii trusei respective. 

Specificitatea trusei este dată de diferenŃa pro-
centuală dintre numărul total de determinări şi 
procentul rezultatelor fals-pozitive sau fals-
negative înregistrat. 

În cazul nostru s-a realizat un număr total de 55 
determinări probe ser de la cele 3 loturi în cele 3 
faze, plus determinarea a 4-a post-terapeutică la 
lotul A şi B, înregistrându-se un singur rezultat 
dubios, la lotul M la 21 zile p.i., reprezentând 
1,81%. Se apreciază astfel că specificitatea trusei 
în infestări experimentale, cu doze cunoscute, la 
animale deparazitate ante-infestant ajunge la 
98%. Rezultatul dubios obŃinut de noi s-ar putea 
explica printr-un fenomen de reinfestare cu hel-
minŃi gastrointestinali la animalele martor, cu 
apariŃia unor reacŃii încrucişate datorate existenŃei 
unor antigene comune pentru Tr. spiralis şi alŃi 
paraziŃi, aspect demonstrat de Rodriguez-Osorio 
şi colab. (1990) la Tr. spiralis şi Fasciola he-

patica. 

 

Figura 2 
Valorile diagnosticului serologic prin metoda ELISA (trusa "ELITRICH")  

la purcei cu trichineloză experimentală - lotul B 
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Figura 3 
Valorile diagnosticului serologic prin metoda ELISA (trusa "ELITRICH")  

la purcei cu trichineloză experimentală - lotul M 

 
Figura 4 

Dinamica anticorpogenezei în trichineloza experimentală la suine, relevată cu trusa "ELITRICH" 
 
 
Sensibilitatea trusei reprezintă capacitatea a-
cesteia de-a decela cât mai timpuriu apariŃia anti-
corpilor serici, în varianta indirectă. 

Cercetările noastre au demonstrat faptul că în in-
festaŃii reduse (lotul A), de 300 larve/kg corp, 
trusa ELITRICH nu a decelat prezenŃa Ac serici 
în fazele intestinală şi de migraŃie larvară în mus-
culatură, la 7-21 zile p.i. Pozitivarea animalelor 

s-a realizat în intervalul 22-39 zile p.i., astfel că, 
la determinarea a 3-a, la 40 zile p.i. toate ani-
malele din lot au fost ELISA-pozitive.  
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corp, situaŃia este diferită. La 7 zile p.i. toate 
animalele au fost serologic negative, la 21 zile p.i. 
testele au relevat o sensibilitate de 66,6% eviden-
Ńiind 4 animale pozitive din cele 6 existente în lot. 
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Pozitivarea animalelor s-a realizat în intervalul 8-
20 zile p.i. La 40 zile p.i. toate animalele au fost 
serologic pozitive, cu valori crescute ale DO. 

Cercetări privind dinamica anticorpilor anti-
Trichinella şi sensibilitatea trusei ELITRICH în 
infestaŃii experimentale la porc au mai fost reali-
zate de Diaconu şi colab. (1995). 

Autorii demonstrează o sensibilitate crescută a 
trusei, toate animalele devenind pozitive la 10 zile 
p.i. pentru doze infestante între 5.000-25.000 
larve/animal. Nu se precizează însă greutatea 
animalelor şi doza infestantă per kg corp, pentru a 
se aprecia nivelul dozei administrate. Nu se fac de 
asemenea aprecieri asupra specificităŃii trusei, re-
spectiv apariŃia unor rezultate fals negative sau 
fals pozitive. 

Cercetările noastre au demonstrat că sensibilitatea 
trusei este dependentă de doza infestantă. La doze 
mici, de sub 3000 larve/animal (300 larve/kg), 
decelarea Ac serici este întârziată, depăşindu-se 
limita de 21 zile p.i. La doze mari însă, de 
30.000-36.000 larve/animal (3000 larve/kg), re-
zultatele obŃinute de noi sunt asemănătoare cu 
cele obŃinute de Diaconu şi colab. (1995), poziti-

varea animalelor realizându-se în intervalul 8-20 
zile p.i. 

Rezultatele obŃinute prin utilizarea trusei "Fast 
ELISA Polivalent Kit" sunt redate în Fig. 5, 6 şi 
7. 

La lotul A (Fig. 5) situaŃia este asemănătoare cu 
cea relevată cu trusa ELITRICH. Toate animalele 
sunt serologic negative în intervalul 7-21 zile p.i., 
cu valori ale DO între -0,2 şi -0,003 UDO, x = 
0,042 UDO la 7 zile, respectiv -0,01 şi -0,005 
UDO, cu x = 0,003 UDO la 21 zile p.i. La 40 zile 
p.i. animalele au fost pozitive, cu DO variind în-
tre 1,8-1,84 UDO şi x = 1,83 UDO, VLp fiind de 
0,3 UDO. 

La lotul B (Fig. 6), la 7 zile p.i. s-au obŃinut val-
ori negative ale DO la toate animalele, variind în-
tre -0,009 şi -0,02 UDO, cu x = -0,016 UDO.      
La 21 zile p.i. sunt diagnosticate 5 animale pozi-
tive din 6, reprezentând 83,3%, cu DO între 1,75-
1,82 UDO şi x = 1,78 UDO. La proba negativă 
DO = 0,27 UDO, VLp fiind de 0,3 UDO. La 40 
zile p.i. toate animalele au fost serologic pozitive, 
cu DO între limitele 0,4-1,86 UDO şi x = 1,368 
UDO. 

 
 

 
Figura 5 

Valorile diagnosticului serologic prin metoda ELISA - trusa "Fast ELISA Polivalent Kit") 
- lotul A 
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Figura 6 
Valorile diagnosticului serologic prin metoda ELISA - trusa "Fast ELISA Polivalent Kit") 

- lotul B 
 
 

 
Figura 7 

Valorile diagnosticului serologic prin metoda ELISA - trusa "Fast ELISA Polivalent Kit") 
- lotul M 

 
 
 
 
La lotul M (Fig. 7), martor neinfestat, nu s-au 
evidenŃiat reacŃii dubioase sau fals pozitive, ani-
malele fiind ELISA negative în toate fazele: F.I. 
cu DO între -0,012-0,11 UDO şi x = 0,04 UDO; 
F.M.M., DO = 0,006-0,034 cu x = 0,02 UDO şi 
F.Î.M. cu DO = 0,005-0,098 UDO, x = 0,04 
UDO, VLp fiind de 0,3 UDO. 

Determinarea a 4-a post-terapeutică a relevat po-
zitivitatea tuturor animalelor din cele 2 loturi. La 
lotul A (7 luni p.i.), DO a variat între 1,133-
1,757 cu x = 1,508 UDO. La lotul B (2 luni p.i.), 
limitele variaŃiei DO au fost 1,73-1,86 UDO, cu x 
= 1,8 UDO. 
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Dinamica anticorpilor anti-Trichinella depistaŃi cu 
trusa "Fast ELISA Polivalent Kit" (Fig. 8) se 
caracterizează printr-o variaŃie neuniformă la cele 
două loturi. Astfel, la lotul A intensificarea proce-
sului de anticorpogeneză are loc în intervalul 22-
30 zile p.i., nivelul maxim înregistrându-se, la 40 

zile p.i., cu DO medie = 1,831, după care se cons-
tată o regresie a sintezei Ac, post-terapeutic DO 
medie fiind de 1,500 UDO. La lotul B, se con-
stată existenŃa a două peak-uri: primul la 2 zile p.i. 
cu DOmedie = 1,807 UDO, mai mare decât 
nivelul înregistrat la 21 zile p.i. 

 
 

Figura 8 
Dinamica anticorpogenezei relevată cu trusa "Fast Poli K" 

 
 
 
Analiza specificităŃii şi sensibilităŃii celei de-a 
doua truse testate relevă aspecte asemănătoare cu 
ale trusei ELITRICH, existând însă diferenŃe sen-
sibile. Astfel, specificitatea acesteia ajunge la 
100%, nefiind înregistrate reacŃii fals pozitive sau 
negative la nici una din cele 55 de determinări 
probe-ser realizate. Considerăm că un rol impor-
tant în obŃinerea acestui nivel crescut al specifi-
cităŃii îl au deparazitările complexe realizate ante-
infestant, când animalele au devenit parazitologic 
negative. 

SemnificaŃia crescută a acestor deparazitări re-
zultă şi din constatările controversate privind 
specificitatea trusei respective obŃinută de alŃi 
autori. 

Astfel, Nistorică şi Ionescu (1995) au efectuat 
cercetări pe un număr mare de porcine din care în 
timpul vieŃii au reacŃionat pozitiv la testul ELISA 
97 de animale. Din cele 97 suine serologic pozi-
tive, numai 53 au fost însă confirmate prin e-
xamen trichineloscopic şi digestie artificială pozi-
tive, specificitatea fiind de 54,64%. Un număr 
mare de animale (83) din cele 97, reprezentând 
85,56%, au fost parazitate cu nematode digestive 
şi pulmonare. Din cei 14 porci liberi de nematode 
şi pozitivi la testul ELISA, 12 au fost confirmaŃi 
pozitivi prin metodele directe, specificitatea la 
această categorie de animale fiind de 85,7%. Re-
zultatele obŃinute determină autorii să sublinieze 
importanŃa şi implicaŃiile infestaŃiilor cu paraziŃi 
din clasa Nematoda în apariŃia rezultatelor ero-
nate la diagnosticul trichinelozei prin testul sero-
logic ELISA, în concluzie propunând efectuarea 
testului numai la animale deparazitate. 
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Rezultate contradictorii utilizând trusa "ARTE" au 
obŃinut de asemenea Cristea şi Olteanu (1995). 
Dintr-un număr total de 144 porci examinaŃi, au 
reacŃionat ELISA pozitiv 20 de animale, 
reprezentând 13,88%, dar prin examene directe  
au fost diagnosticaŃi pozitivi la Trichinella 68 de 
porci, reprezentând 47,22%. Procentul rezultate-
lor fals negative a fost de 70,5%. Autorul explică 
acest aspect printr-un puternic fenomen de imu-
nodepresie datorat parazitării intense cu Balan-

tidium, Eimeria sp., helminŃi (Ascaris, Oesopha-

gostomum, Trichocephalus) şi cu Sarcoptes  şi 
Haematopinus. Pe de altă parte, la porcii cu 
Trichinella reacŃionaŃi ELISA negativ, intensivi-
tatea infestaŃiei a fost variabilă, preponderent 
slabă, cu 1 larvă/2 compresoare, dar au fost şi 
cazuri cu până la 2.000 larve/g musculatură. 
Printre animalele în cauză au fost şi porci care au 
prezentat infestaŃii vechi, cu chişti calcificaŃi. 
Specificitatea trusei "Fast ELISA Polivalent Kit" 
în acest caz a fost scăzută, de 29,5%. 

Rezultate mai bune, asemănătoare cu cele eviden-
Ńiate de noi, obŃin Gafton şi colab. (1995). Autorii 
realizează un screening de masă, testând un nu-
măr total de 13.376 porci. Au reacŃionat ELISA-
pozitiv 76 animale, reprezentând 0,56%. S-au 
controlat prin examene directe postmortem 74 de 
carcase, fiind pozitive 73; specificitatea trusei a 
fost crescută, de 98,64%. 

MenŃionăm de asemenea că cercetările întreprinse 
de colectivele de mai sus au fost realizate pe 
efective de suine cu infestaŃii naturale comparativ 
cu ale noastre, efectuate în condiŃii experimentale, 
fapt ce ar putea influenŃa negativ specificitatea 
trusei. 

ApariŃia rezultatelor fals-negative/pozitive prin 
utilizarea trusei "Fast Poli K" poate fi explicată 
prin 3 cauze principale: 

I. În primul rând, stările de poliparazitism, deşi 
prin utilizarea AgE/S s-a reuşit eliminarea virtua-
lă a reacŃiilor încrucişate chiar la porci cu infes-
taŃii puternice cu Ascaris, Trichuris  şi alŃi pa-
raziŃi ai porcului (Gamble şi colab., 1983). 

II. Utilizarea unor Ag preparate din suşe de 
Trichinella care nu provin de pe teritoriul 
României. În prezent sunt recunoscute 8 tipuri 
sau specii de Trichinella. Aceste biotipuri  se 
găsesc în multe gazde şi majoritatea sunt capabile 

să infesteze porcul. Utilizarea Ag E/S înalt purifi-
caŃi din suşe izolate în alte regiuni geografice 
decât Ńara noastră pot explica reacŃiile fals nega-
tive înregistrate, deşi Gamble şi Murrell (1986) şi 
Gamble (1994), utilizând Ag ES de la larve de Tr. 

spiralis (T1 de la porc), diagnostică exact serurile 
de la toate cele 8 tipuri de Trichinella. 

III. PrezenŃa unor infestaŃii vechi, cu un grad 
avansat de calcificare, sau o intensivitate redusă a 
parazitismului, de sub 1 larvă/gram, aspect de-
monstrat de Cristea şi Olteanu (1995). 

Asupra sensibilităŃii trusei "Fast Poli K", firma 
producătoare arată că depistează la 7-14 zile p.i. 
răspunsul imun al organismului. Rezultatele 
obŃinute de noi demonstrează însă faptul că la 
D.I. mici, de 300 larve/kg corp, pozitivarea se-
rologică a animalelor este tardivă realizându-se în 
intervalul 22-39 zile p.i., în perioada închistării 
musculare a larvelor. La D.I. mari, de 3.000 l/kg 
corp, sensibilitatea a atins nivelul de 83,3% la 21 
zile p.i., animalele pozitivându-se în perioada 8-
20 zile p.i. 

Analiza comparativă a rezultatelor obŃinute prin 
utilizarea truselor ELITRICH şi "Fast Poli K" 
relevă aspecte diferenŃiate vizavi de specificitatea 
şi sensibilitatea celor două truse. 

Specificitatea lor este sensibil egală, de 98% pen-
tru trusa ELITRICH respectiv până la 100% 
pentru trusa "Fast Poli K". ObŃinerea nivelurilor 
crescute ale specificităŃii este însă condiŃionată de 
deparazitările complexe realizate anterior exa-
menului, aspect demonstrat de cercetările între-
prinse pe plan mondial şi naŃional în domeniu. 

Sensibilitatea trusei "Fast Poli K" este crescută de 
83,3% la 21 zile p.i., comparativ cu 66,6% pentru 
trusa ELITRICH la aceeaşi determinare, în cazul 
D.I. crescute, de 3.000 l/kg corp. Dezavantajul 
major al ambelor truse constă în faptul că de-
celează tardiv, după 21 zile p.i. infestaŃiile slabe, 
de până la 300 larve/kg corp Ştiut fiind faptul că 
larvele circulante devin infestante la 18 zile p.i. 
(Şuteu, 1988), se creează astfel un interval de 
câteva zile (5-7) în care larvele musculare au ca-
pacitate infestantă, dar animalele sunt serologic 
negative, existând riscul de contaminare umană. 
Datorită acestui aspect diagnosticul de certitudine 
al trichinelozei la carnea destinată consumului 
uman trebuie să se bazeze în continuare pe evi-
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denŃierea parazitului în musculatură prin examene 
directe - digestia artificială şi examen trichinelos-
copic - excluzându-se astfel situaŃii de genul: se-
rologie negativă - carne infestată, sau invers. 

O altă deficienŃă, la fel de importantă, a celor 
două truse constă în evidenŃierea unor seroreacŃii 
pozitive o perioadă îndelungată de timp, chiar 
după aplicarea la animalele respective a unor 
terapii specifice antitrichineliene. 

În cercetări anterioare, colectivul nostru a de-
monstrat eficacitatea crescută a Flubendazolului 
(F) în trichineloză la porc, confirmată prin exa-
men trichineloscopic, digestie artificială şi bio-
probă pe cobai (7). Astfel, la lotul A, tratat cu 20 
mgF/kg corp, 10 administrări la câte 2 zile inter-
val, bioproba nu a evidenŃiat prezenŃa infestaŃiei 
trichineliene la nici un cobai, eficacitatea terapiei 
ajungând la 100%, fapt confirmat şi de alŃi autori 
(8,12). La lotul B, tratat cu 10 mg/kg corp, după 
aceeaşi schemă terapeutică, trichineloza s-a 
transmis la 2 cobai din cei 6 folosiŃi pentru bio-
probă, eficacitatea terapiei fiind în acest caz de 
66,6%. 

Totuşi, determinările ELISA realizate post-
terapeutic la cele două loturi, cu ambele truse, 
relevă seroreacŃii pozitive, cu niveluri crescute ale 
DO la toate animalele. Apar astfel situaŃii de 
genul: ELISA pozitiv - carne fără capacitate in-
festantă care reduc eficienŃa testului ELISA în 
diagnosticul de certitudine al trichinelozei la porc. 

ObŃinerea unor rezultate asemănătoare prin 
utilizarea ambelor truse, la infestaŃiile reduse, ex-
clude posibilitatea unor erori de diagnostic cu 
cauze variate: greşeli de tehnică, truse expirate, 
seruri alterate etc. 

Controlul infestaŃiei trichineliene realizat la 40 
zile p.i. a confirmat prezenŃa acesteia la loturile A 
şi B şi absenŃa ei la animalele din lotul M, martor 
neinfestat. Intensivitatea infestaŃiei a variat între 
90-200 larve/gram musculatură cervicală la lotul 
A şi 500-2.000 LPG la lotul B. 

CONCLUZII 

Studiile realizate, având ca scop analiza com-
parativă a valorii diagnostice a truselor ELISA 
"ELITRICH" - "Pasteur" şi "Fast ELISA Poliva-
lent Kit" - ARTE SRL omologate în România în 

trichineloza experimentală la porc, s-au finalizat 
cu următoarele: 

1. Au fost infestate 2 loturi de suine, diferenŃiate 
în funcŃie de doza infestantă: 300 l/kg corp - D.I. 
mică - lotul A şi 3.000 l/kg corp - D.I. mare – lo-
tul B. S-a constituit şi un lot M martor neinfestat. 

2. Testul ELISA s-a realizat concomitent pentru 
cele două truse, în dinamică, la 7, 21 şi 40 zile 
post-infestant şi post-terapeutic la 7 luni p.i. res-
pectiv 2 luni p.i. 

3. Specificitatea seroreacŃiilor cu cele două truse 
a înregistrat niveluri crescute, de 98% - trusa 
ELITRICH şi 100% trusa "Fast Poli K". Specifi-
citatea este condiŃionată însă de obŃinerea indem-
nităŃii parazitologice antediagnostice a efectivelor 
testate pentru excluderea reacŃiilor fals-
pozitive/negative. 

4. Sensibilitatea testului ELISA este condiŃionată 
de doza infestantă: la D.I. mari, la 21 zile p.i. a 
fost de 66% pentru trusa ELITRICH şi 83,3% - 
trusa "Fast Poli K" la aceeaşi determinare, 
ajungând la 100% pentru ambele truse la 40 zile 
p.i. 

5. La D.I. mici, de 300 l/kg corporp, sensibilitatea 
celor două truse este redusă, depistarea seroreac-
Ńiilor pozitive realizându-se după 21 zile p.i. 

6. Neajunsurile legate de sensibilitatea scăzută a 
celor două truse în infestaŃii reduse cu Tr. spira-

lis, până la 21 zile p.i., precum şi apariŃia rezul-
tatelor fals negative/pozitive în infestaŃii naturale 
nu permit generalizarea testului ELISA în trichi-
neloza porcului, de certitudine rămânând exame-
nele directe - examen trichineloscopic şi digestia 
artificială - care evidenŃiază parazitul din muscu-
latură. 

7. MenŃinerea seroreacŃiilor ELISA-pozitive după 
realizarea unor tratamente antitrichineliene cu 
pierderea capacităŃii infestante a chisturilor mus-
culare reduc caracterul de certitudine a testului 
ELISA nepermiŃând generalizarea acestuia în di-
agnosticul trichinelozei la porc. 
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SUMMARY 

Comparative efficiency of ELITRICH (Pas-

teur) and Fast ELISA Polivalent Kit (ARTE 

SRL) in diagnosing experimental trichi-

nelosis in pig 

The studies regarding comparative diagno-
sis efficiency of ELISA "ELITRICH" ("Pas-
teur") and "Fast ELISA Polivalent Kit"  
(ARTE SRL), homologated in Romania in 
experimental trichinelosis in pig leaded to 
the following: 

Two lots of swine were infestated using two 
infestating doses (I.D.) - low I.D. (300 l/kg 
bw) - lot A and high I.D. (3000 l/kg bw) - lot 
B. There was also a control lot (lot M), not 
infestated. 

ELISA test was performed, simultaneously 
for both kits, in dynamic, on days 7, 21 and 
40 after the infestation (a.i.). The tests were 
also performed after the treatment, at 7 
months a.i. respectively 2 months a.i., for 
both kits. 

Seroreaction's specificity of the two kits was 
high (98% for ELITRICH and 100% for "Fast 
Poli K"). However, this specificity is condi-

tioned by pre-diagnosis parasitological in-
demnity of the tested lots to exclude the 
false positive and false negative results. 

ELISA test sensibility is conditioned by I.D.: 
using high I.D., on day 21 a.i. this sensibility 
was 66% for ELITRICH and 83.3% for "Fast 
Poli K" (same determination) and it was 
100% for both kits on day 41 a.i. 

Using low I.D. (300 l/kg bw), the sensibility 
of the two kits is low too; the seropositivity 
appeared in this case on day 21 a.i. 

The lack of sensibility of the two ELISA kits 
for low infestations with Tr. spiralis until day 
21 a.i. and false positive and false negative 
reactions occurrence do not allow us to 
generalize ELISA in pig's trichinelosis; the 
most doubtless remain direct exams (trichi-
neloscopic exam and artificial digestion) 
which praise the parasite in muscles. 

The maintenance of positive ELISA serore-
actions after anti-trichinelic treatments with 
the loss of infestant capacity of muscle cysts 
reduces ELISA's certainty not allowing 
generalization of this test in diagnosing pig's 
trichinelosis. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
CRISTEA GH., OLTEANU GH. Cercetări asupra 

valorii comparative a unor metode directe şi indi-
recte de diagnostic în trichineloză la porcine în 
infestaŃie naturală. Rev. Rom. de Parazitol., 1995, 
V, 2, 32. 

DIACONU S., MILITARU D., VIOR ELENA, 
SARCĂ MARIANA. Dinamica anticorpilor anti-
Trichinella depistaŃi prin testul ELISA cu trusa 
ELITRICH la porci infestaŃi experimental. Rev. 

Rom. de Parazitol., 1995, V, 1, 50-51. 

GAFTON Z., BĂLAN V., MANEA A. Testarea prin 
ELISA rapid a unor efective de porcine infestate 
cu Trichinella spiralis. Rev. Rom. de Parazitol., 
1995, V, 1, 37. 

GAMBLE H.R., ANDERSON W.R., GRAHAM C.E., 
MURRELL K.D. Serodiagnosis of swine 
trichinellosis using an excretory-secretory anti-
gen. Vet. Parasitol., 1983, 12, 349-361. 

GAMBLE H.R., MURRELL K.D. Conservation of 
diagnostic antigen epitopes among biologically 
diverse isolates of Trichinella spiralis. J. 

Parasitol., 1986, 72, 921-925. 

GAMBLE H.R. Larval (L1) antigens for the serodi-
agnosis of trichinellosis in swine and other spe-
cies. În Trichinellosis, Campbell W.C., Pozio E. 
and Brischi F. (eds.) University of  Perugia Press, 
Perugia, 1994, 323-330. 

GHERMAN C., COZMA V., MILITARU D., 
NEGREA O., MIRCEAN VIORICA, ŞANDRU 
DANA CARMEN, CERNEA CRISTINA. 
Testarea valorii terapeutice a produsului Flubenol 
pulbere 50% (Janssen) în trichineloza experi-
mentală la suine. Vol. Simp."ActualităŃi în pa-
tologia animalelor domestice", Cluj-Napoca, 1997, 
XXIII, 501-510. 



 

 69 

MAKI J., YANAGISAWA T. Comparative efficacy 
of flubendazole and mebendazole on encysted lar-
vae of Trichinella spiralis (USA stram) in the 
diaphragm of mice and rats. J. Helmint., 1988, 
62(1): 35-9. 

NISTORICĂ A., IONESCU V. Cercetări compara-
tive privind metodele de diagnostic ELISA, 
trichineloscopia, digestia peptică şi examenul 
coproparazitologic în trichineloza naturală la porc. 
Rev. Rom.de Parazitol., 1995, V, 1, 39-40. 

RODRIQUEZ-OSORIO M., ROJAS-GONZALES J., 
GOMEZ-GARCIA V., RODRIQUEZ-PEREZ J., 
GOMES-MORALES M.A. Common epitopes de 
Fasciola hepatica  and Trichinella spiralis. Bul. 

Soc. Franç. de Parasitol., 1990, 8,1, 499. 

ŞUTEU E. Trichineloza. În "Boli parazitare la ani-
male", curs, Lito AGRONOMIA, 1988, 292-297. 

TEMSAHI-EL M.M., EL-MANSOURY S.T. The 
effect of flubendazole on the course of  Trichinella 

spiralis infection in mice: parasitological study. J. 

Egypt Soc. Parasitol., 1995, 25(2): 453-9. 

VIOR ELENA, POPESCU SANDA, VIOR C., 
FROMUNDA V., OPROIU V., TETU 
MARIANA. Aplicarea testului imunoenzimatic 
(ELISA) în trichineloza experimentală. Rev. de 

creşt. a  anim., 1980, 10, 18-21. 

VIOR ELENA, SARCĂ MARIANA, DIACONU S., 
MILITARU D., FUIOR ELENA, OLTEANU 
ELENA. Caracterizarea antigenului Trichinella 

spiralis utilizat ca reagent ELISA în trusa de di-
agnostic ELITRICH. Vol. Simp. "Zoonoze şi ac-
tualităŃi în terapia bolilor infecŃioase", Tg.-Mureş, 
1994, 100-103. 

 
 


