
Scientia Parasitologica, 2003, 1-2, 88-95 

 88 

 

Aspecte actuale clinico-evolutive şi terapeutice 

în trichinelozǎ 
 

Virginia ZANC, Doina ŢǍŢULESCU, Mariana CRISTEA, Irina BRUMBOIU*,  

Augusta AŞTILEAN** 

 
Catedra de Boli Infecţioase 

*  Catedra de Epidemiologie 

** Student anul VI – Facultatea de Medicinǎ, UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

 

 

Trichineloza, boalǎ parazitarǎ determinatǎ de 

infestarea omului pe cale digestivǎ cu un mic 

vierme nematod din genul Trichinella, se 

caracterizeazǎ prin manifestǎri clinice extrem de 

polimorfe, care presupun diagnostic diferenţial 

cu numeroase alte afecţiuni. Formele clinice 

variate pe care le îmbracǎ boala, de la forme 

inaparente la forme severe uneori chiar cu sfârşit 

letal, creeazǎ dificultǎţi în stabilirea unui 

diagnostic de certitudine în timp scurt, în special 

la cazurile izolate. Infestarea omului cu 

Trichinella spiralis (specie de Trichinella 

responsabilǎ de majoritatea îmbolnǎvirilor) se 

realizeazǎ prin ingestia cǎrnii sau a preparatelor 

de carne de porc sau de vânat care conţin larve 

viabile. Depistarea infestǎrii cǎrnii cu larve de 

Trichinella  se face prin examenul trichinoscopic 

al acesteia care este obligatoriu, uşor accesibil şi 

gratuit în ţara noastrǎ. 

Datoritǎ nerespectǎrii normelor sanitar-veterinare 

de cǎtre populaţie, mai ales în cazul animalelor 

sacrificate în gospodǎriile individuale, s-a 

constatat o creştere alarmantǎ a morbiditǎţii prin 

trichinelozǎ în ţara noastrǎ, dupǎ anul 1990, fapt 

confirmat şi de numǎrul mare de pacienţi 

internaţi cu diagnosticul de trichinelozǎ în 

Clinica de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca în 

ultimii 10 ani. 

Ipoteza de lucru 

Lucrarea îşi propune un studiu complex şi 

sistematic al dinamicii anuale a morbiditǎţii prin 

trichinelozǎ şi al implicaţiilor acesteia asupra 

stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei. Polimorfismul 

tabloului clinic implicǎ un larg diagnostic 

diferenţial cu alte boli. Cazurile izolate de boalǎ, 

mai ales, şi cu tablou clinic necaracteristic pot 

rǎmâne nediagnosticate ca trichinelozǎ şi, ca 

urmare, fǎrǎ tratament etiotrop. 

Manifestǎrile clinice din trichinelozǎ apar în 

funcţie de cantitatea de larve ingerate, de 

rezistenţa şi de reactivitatea alergicǎ a 

organismului infestat respectiv de starea de 

imunitate eventual dobânditǎ dupǎ o expunere 

anterioarǎ la infecţia cu Trichinella. 

Infestarea cu un numǎr redus de larve poate 

determina fie o infecţie inaparentǎ (subclinicǎ) 

fie manifestǎri clinice discrete şi nespecifice care 

nu orienteazǎ spre diagnosticul de trichineloza. 

În aceste cazuri, doar ancheta epidemiologicǎ 

(pacient provenind dintr-un focar familial sau 

colectiv de trichinelozǎ) şi examinǎrile de 

laborator permit stabilirea diagnosticului de 

infecţie cu Trichinella şi, ca urmare, se va institui 

tratamentul specific, etiotrop. 

Material şi metoda de lucru 

S-a urmǎrit dinamica numǎrului de cazuri de 

trichinelozǎ internate în Clinica de Boli 

Infecţioase Cluj-Napoca în perioada anilor 1985-

2002. Au fost luaţi în studiu un numǎr de 135 de 

bolnavi internaţi în perioada anilor 1998-2002 cu 

diagnosticul de trichinelozǎ pe baza studiului 

retrospectiv a foilor de observaţie ale acestor 

pacienţi, făcându-se o analiză complexǎ a datelor 

epidemiologice, clinice şi a examinǎrilor de 

laborator care au permis stabilirea diagnosticului 

pozitiv de trichinelozǎ şi implicit adoptarea 

conduitei terapeutice adecvate. 

Rezultate şi discuţii 

În studiul de faţǎ s-a urmǎrit dinamica anualǎ a 

cazurilor de trichinelozǎ internate în Clinica de 
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Boli Infecţioase Cluj-Napoca în perioada anilor 

1985-2002. Se constatǎ  o incidenţǎ scǎzutǎ a 

cazurilor de trichinelozǎ în perioada anilor 1985-

1991, în medie 9,7 cazuri pe an cu variaţii de la 

an la an în funcţie de numǎrul de persoane 

tributare aceleiaşi surse de carne infestatǎ. 

Numǎrul redus de îmbolnǎviri în aceastǎ 

perioadǎ se explicǎ prin faptul cǎ, predominant, 

carnea de porc consumatǎ de populaţie provenea 

din mari ferme de porcine, respectiv abatoare 

unde mǎsurile sanitar-veterinare erau respectate 

şi, implicit, examenul trichineloscopic se efectua 

obligatoriu. Schimbǎrile survenite dupǎ anul 

1989 au avut consecinţe atât în plan economic 

(desfiinţarea marilor ferme de porcine, consumul 

mai mare al cǎrnii de porc provenitǎ în urma 

sacrificǎrilor efectuate în sectorul particular) cât 

şi asupra stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei (în 

particular, o curbǎ ascendentǎ a dinamicii anuale 

a morbiditǎţii prin trichinelozǎ ca urmare a 

nerespectǎrii mǎsurilor profilactice de ordin 

veterinar, care se adreseazǎ rezervorului de 

infecţie, şi care presupun şi examenul 

trichinoscopic al cǎrnii ca metodǎ de mare 

eficienţǎ în profilaxia bolii). 

Ca urmare a acestor factori favorizanţi, în anii 

1992-1995 s-a constatat o creştere importantǎ a 

numǎrului de cazuri cu trichinelozǎ (în medie 

70,7 cazuri pe an) comparativ cu anii 1985-1991 

când s-a înregistrat o medie anualǎ de 9,7 cazuri 

de trichinelozǎ. Chiar dacǎ în urmǎtorii 2 ani, 

respectiv 1996-1997, numǎrul cazurilor a scǎzut 

semnificativ (în medie, 13 cazuri pe an), în 

urmǎtorii 5 ani (1998-2002) se constatǎ o 

recrudescenţǎ a îmbolnǎvirilor prin trichinelozǎ, 

respectiv o medie anualǎ de 27 cazuri cu 

trichinelozǎ (Grafic 1). 
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În ţara noastrǎ, boala are un caracter sporadic 

datoritǎ controlului trichineloscopic al cǎrnii 

comercializate şi datoritǎ obiceiului, aproape 

general, de a se consuma carnea bine prelucratǎ 

termic. Cu toate acestea, în fiecare an se 

înregistreazǎ izbucniri epidemice circumscrise, 

cu caracter familial sau apǎrute în mici 

colectivitǎţi. 

Cu excepţia a 5 cazuri solitare, restul pacienţilor 

luaţi în studiu au provenit din mici focare 

epidemice de boalǎ (fie focare familiale, fie 

focare apǎrute în mici colectivitǎţi care au 

consumat carne infestatǎ din aceeaşi sursǎ de 

provenienţǎ). 

Referitor la sezonalitatea bolii s-a constatat cǎ 

îmbolnǎvirile de trichinelozǎ apar cu maximǎ 

frecvenţǎ în sezonul rece, în lunile decembrie-

februarie; caracterul sezonier este corelat cu 

consumul mai mare al cǎrnii de porc, în urma 

sacrificǎrilor necontrolate efectuate în sectorul 

particular, în special în preajma sǎrbǎtorilor de 

iarnǎ. În cazuistica noastrǎ, majoritatea 

îmbolnǎvirilor, respectiv 70 de cazuri (51,8%), 

au apǎrut în luna ianuarie în timp ce în lunile 

decembrie (4 cazuri – 2,9%) şi februarie (3 

cazuri – 2,2%) incidenţa a fost scǎzutǎ şi 

comparabilǎ cu cea din alte luni ale anului 

(respectiv, câte 3 cazuri în lunile iunie, iulie, 

august şi octombrie şi 4 cazuri în luna noiembrie) 

(Grafic 2). 

Grafic 1 
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Numǎrul mare de îmbolnǎviri (34 cazuri – 

25,1%) care au apǎrut în luna aprilie se explicǎ 

prin faptul cǎ ele provin din douǎ focare 

familiale de trichinelozǎ apǎrute în luna aprilie 

1999 (21 cazuri) şi, respectiv, 2000 (13 cazuri) în 

urma consumului de carne de porc infestatǎ care 

a provenit, în cazul fiecǎrui focar în parte, din 

aceeaşi sursǎ. 

Datele din literatura de specialitate indicǎ o 

receptivitate generalǎ faţǎ de infecţia cu 

Trichinella în rândul populaţiei. Incidenţa 

variabilǎ a trichinelozei, de la o grupǎ de vârstǎ 

la alta, se explicǎ prin consumul diferit al cǎrnii 

de porc sau de vânat infestatǎ sub aspect 

cantitativ şi al modului de prelucrare termicǎ şi 

nu poate fi corelatǎ cu o receptivitate diferitǎ în 

funcţie de vârsta sau sexul indivizilor. 

Vârsta pacienţilor. Bolnavii luaţi în studiu au 

avut vârstǎ cuprinsǎ între 11 luni şi 87 de ani. Se 

remarcǎ apariţia bolii cu predilecţie la vârsta 

adultului (31 – 50 de ani), respectiv 41 de 

bolnavi (30,1% din cazuri), şi a adultului tânǎr 

(18 – 30 de ani) respectiv 37 de bolnavi (27,9% 

din cazuri). 

O incidenţǎ mai scǎzutǎ se constatǎ la pacienţi cu 

vârsta de peste 50 de ani (20 de bolnavi, 

respectiv 14,5%). De menţionat, numǎrul mare 

de infecţii cu Trichinella (subclinice sau clinic 

manifeste) la vârsta primei copilǎrii, respectiv la 

copiii cu vârsta de pânǎ la 7 ani (22 cazuri – 

16,3%) (Grafic 3). 
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Vârstele extreme la care a apǎrut boala au fost de 

11 luni, respectiv 87 de ani (câte 1 caz). 

Receptivitatea fiind generalǎ, ca şi în cazul 

vârstei, sexul indivizilor nu ar trebui sǎ 

influenţeze incidenţa şi tabloul clinic al bolii. Cu 

toate acestea, dupǎ cele mai multe statistici, 

boala este mai frecventǎ la femei decât la bǎrbaţi 

deoarece, în cursul preparǎrii alimentelor, apar 

numeroase momente în care femeile se pot 

infecta cu carne infestatǎ şi încǎ neprelucratǎ 

termic corespunzǎtor. În studiul nostru, boala a 

survenit la 76 persoane de sex feminin (56,3%) şi 

la 59 persoane de sex masculin (43,7%) (Grafic 

4). 
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Pentru aprecierea incidenţei bolii în funcţie de 

vârstǎ şi sex trebuie avute în vedere şi obiceiurile 

culinare ale diferitelor persoane, respectiv 

preferinţele unor persoane pentru consumul de 

carne insuficient prelucratǎ termic sub formǎ de 

şuncǎ, pastramǎ, cârnat uscat sau afumat. 

Manifestǎrile clinice ale trichinelozei sunt 

proteiforme în funcţie de cantitatea de larve 

îngerate şi de rezistenţa şi reactivitatea alergicǎ a 

organismului infestat. Majoritatea infecţiilor la 

om sunt asimptomatice. Atunci când boala este 

clinic manifestǎ, simptomatologia este 

nespecificǎ, extrem de polimorfǎ, iar forma 

clinicǎ de boalǎ, variatǎ. 

În cazuistica noastrǎ, din cei 135 de pacienţi cu 

trichinelozǎ 114 (84,5%) au prezentat o formǎ 

clinic manifestǎ de boalǎ iar la restul de 21 

pacienţi (15,5%) infecţia cu Trichinella a evoluat 

asimptomatic (boala subclinicǎ), diagnosticul 

pozitiv de trichinelozǎ stabilindu-se doar pe baza 

datelor epidemiologice (pacienţii proveniţi dintr-

un focar familial de trichinelozǎ) şi a 

examinǎrilor de laborator (prezenţa leucocitozei 

şi/sau a hipereozinofiliei periferice) (Tabel 1). 

 
Tabel 1 

 
Infecţie Asimptomaticǎ Boalǎ 

Numǎr bolnavi 21 114 

% 15,5 84,5 

         

 

Tabloul clinic, în cazul celor 114 pacienţi cu 

boala clinic manifestǎ, a fost polimorf  iar 

simptomele şi semnele clinice de intensitate şi 

duratǎ  variabilǎ de la caz la caz.  

Chiar dacǎ în toate cazurile de infecţie cu 

Trichinella existǎ o primǎ fazǎ de parazitism 

intestinal care provoacǎ o enteritǎ cataralǎ, nu 

toţi pacienţii prezintǎ manifestǎri digestive, 

caracteristice stadiului intestinal (de invazie) al 

bolii. În studiul nostru doar 42 de bolnavi 

(36,8%) au prezentat tulburǎri gastro-intestinale 

care au constat în: dureri abdominale difuze sau 

colicative (33 de bolnavi – 78,5%), greţuri (29 de 

bolnavi – 69%), vǎrsǎturi alimentare (24 bolnavi 

– 57,1%), diaree (26 bolnavi – 61,9%) (Tabel 2). 

Grafic 4 
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Tabel 2 

 
Fenomene digestive Dureri abdominale Greţuri Vǎrsǎturi Diaree 

Numǎr bolnavi 33 29 24 26 

% 78,5 69 51,7 61,9 

 

 

Manifestǎrile clinice din perioada de stare (faza 

de diseminare, faza visceralǎ sau muscularǎ) 

survin spre a 10-a zi de la momentul infectant ca 

urmare diseminǎrii hematogene şi localizǎrii 

larvelor predominant la nivelul musculaturii 

striate dar şi în alte organe şi ţesuturi (miocard, 

sistem nervos central, ochi, plǎmâni). 

La cei 114 pacienţi, cu boala clinic manifestǎ, 

tabloul clinic s-a caracterizat prin: mialgii (97 

bolnavi – 85%), edeme periorbitale şi / sau ale 

feţei (67 bolnavi –58,7%), febrǎ sau subfebrilitǎţi 

(36 bolnavi – 31,5%), erupţii cutanate urticariene 

(23 bolnavi – 20,2%), conjunctivite hemoragice 

(2 bolnavi – 1,7%), precum şi tulburǎri 

neuropsihice nespecifice: cefalee (56 bolnavi – 

49,1%) şi / sau astenie (28 bolnavi – 24,5%) 

(Grafic 5). 
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Durerile musculare, prezente la majoritatea 

bolnavilor (97) cu boala clinic manifestǎ, sunt 

provocate de leziunile de miozitǎ cu 

degenerescenţa fibrelor musculare determinate 

de localizare, dezvoltare, maturare, şi închistarea 

larvelor în muşchii striaţi. Mialgiile au fost 

diferite de la caz la caz, ca intensitate şi 

localizare, de cele mai multe ori generalizate şî 

însoţite de tumefiere şi stare de tensiune 

dureroasǎ a maselor musculare afectate. 

Intensitatea mai redusǎ a mialgiilor sau absenţa 

acestora (în formele asimptomatice de boalǎ) se 

explicǎ prin numǎrul redus de larve care s-au 

localizat în musculatura striatǎ a bolnavilor.  

Prezenţa edemelor  periorbitale şi / sau ale feţei 

(67 bolnavi), a erupţiilor cutanate urticariene 

(23 bolnavi) şi a conjunctivitei hemoragice (2 

bolnavi) se explicǎ prin prezenţa capilaropatiei 

eozinofilice, de naturǎ alergicǎ care favorizeazǎ 

trecerea apei şi a albuminelor din vasele 

sanguine în spaţiile interstiţiale. 

Febra, simptom neobişnuit pentru o helmintiazǎ, 

a fost prezentǎ la 36 bolnavi: 25 pacienţi au 

prezentat febrǎ cu valori de pânǎ la 39 – 40
0
C iar 

restul de 11 pacienţi, doar subfebrilitǎţi. Durata 

medie a febrei a fost de 6,4 zile, cu extreme 

cuprinse între 2 şi 11 zile. 

Diseminarea sistemicǎ a larvelor face posibilǎ 

localizarea larvelor sau doar acţiunea toxicǎ a 

acestora şi la nivelul altor ţesuturi şi organe. Aşa 

se explicǎ prezenţa tulburǎrilor psihice 

Grafic 5 
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nespecifice (cefalee, astenie) (grafic nr.5) sau a 

complicaţiilor nervoase (encefalitǎ în 2 cazuri), 

cardiovasculare (miocarditǎ în 9 cazuri) şi 

hepatice (1 pacient cu hepatomegalie şi discretǎ 

hepatocitolizǎ) (tabel nr.3). 

 
Tabel 3 

 
Complicaţii Encefalitǎ Miocarditǎ Hepatice 

Numǎr bolnavi 2 9 1 

% 1,7 7,8 0,85 

 

 

Diagnosticul pozitiv de trichinelozǎ se stabileşte 

pe baza datelor epidemiologice (consum de carne 

infestatǎ şi neprelucratǎ termic corespunzǎtor, 

din aceeaşi sursǎ de provenienţǎ), a datelor 

clinice (manifestǎri clinice polimorfe dar 

nespecifice) şi a examinǎrilor de laborator. În 

absenţa posibilitǎţii de efectuare a diagnosticului 

imunologic (din motive tehnice) şi a examenului 

parazitologic direct (biopsie muscularǎ), care 

este pozitiv doar în sǎptǎmânile a III-a sau a IV-a 

de boala, examinǎrile de laborator nespecifice, 

respectiv leucograma, ne relevǎ modificǎri 

caracteristice trichinelozei, care apar din a II-a 

sǎptǎmânǎ de boalǎ, respectiv leucocitozǎ cu 

hipereozinofilie sanghinǎ perifericǎ (care poate 

ajunge la valori de 50-80%). 

În cazuistica noastrǎ doar 66 pacienţi (48,2%) au 

prezentat leucocitozǎ care, în majoritatea 

cazurilor (57 cazuri), a avut valori de pânǎ la 10 

000 leucocite/ml; doar la 9 pacienţi numǎrul 

leucocitelor a ajuns pânǎ la 11 000 respectiv 12 

000/ml (Grafic 6). 
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Absenţa leucocitozei la 69 pacienţi (51,8%) se 

explicǎ prin efectuarea examinǎrilor de laborator 

în primele 7 – 10 zile de la debutul bolii, la cei 

cu boala clinic manifestǎ, sau efectuarea acestora 

la persoane care nu prezentau manifestǎri clinice 

dar proveneau dintr-un focar familial de 

trichinelozǎ. De menţionat, însǎ, cǎ toţi pacienţii 

au avut valori crescute ale eozinofiliei periferice, 

cu variaţii extreme între 5 şi 50% (Grafic 7). 

 

 

Grafic 6 
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Dupǎ intensitatea manifestǎrilor clinice şi în 

prezenţa unor complicaţii, trichineloza a evoluat 

sub diferite forme clinice de boalǎ. Astfel, 

majoritatea cazurilor (80 pacienţi – 59,3%) au 

evoluat ca forme medii de boalǎ; 27 bolnavi 

(20%) au prezentat forme uşoare iar alţi 7 

bolnavi (5,2%) forme severe de boalǎ. De 

remarcat 21 pacienţi (15,5%) la care s-a constatat 

o infecţie asimptomaticǎ cu Trichinella, 

diagnosticul pozitiv de trichinelozǎ stabilindu-se 

pe baza datelor epidemiologice (provenienţa 

dintr-un focar familial de trichinelozǎ) şi a 

examinǎrilor de laborator (prezenţa leucocitozei 

şi/sau a hipereozinofiliei sanghine periferice) 

(Grafic 8). 
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În funcţie de forma clinicǎ de boalǎ, durata 

spitalizǎrii a variat între 2 şi 16 zile, în medie 8,8 

zile. Pacienţii cu forme asimptomatice precum şi 

o parte din cei cu forme uşoare şi medii de boalǎ 

au preferat continuarea tratamentului ambulator. 

Tratamentul, individualizat în funcţie de vârstǎ şi 

formǎ clinicǎ de boalǎ, a constat în terapie 

specificǎ etiotropǎ, tratament patogenic şi 

simptomatic. 

Grafic 7 
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Tratamentul specific etiotrop s-a efectuat cu 

mebendazol (101 bolnavi – 74,9%), în doze de 

10 mg/kgc/zi, timp de 10 – 13 zile, sau cu 

albendazol (33 bolnavi – 24,4%) în doze de 10 

mg/kgc/zi, timp de 14 zile, ambele 

chimioterapice având acţiune antihelminticǎ dar 

şi antilarvarǎ. Sugarului de 11 luni i s-a 

administrat doar vermifug de tip piperazinǎ 

(Nematocton) (Grafic 9). 
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Pentru acţiunea lor antiinflamatoare şi 

antialergicǎ, corticosteroizii (sub formǎ de 

prednison sau hemisuccinat de hidrocortizon) s-

au administrat la 87 pacienţi (64,4%), cu efect 

favorabil asupra manifestǎrilor alergice şi în 

cazul prezenţei unor complicaţii (nervoase, 

miocardice). 

Tratamentul simptomatic a constat în 

administrarea de antialgice, antipiretice, sedative, 

antihistaminice de sintezǎ, preparate de calciu. 

Evoluţia clinicǎ a fost în toate cazurile 

favorabilǎ. La externare s-au formulat 

recomandǎri de continuare a terapiei, acolo unde 

s-a impus (externare la cererea bolnavului înainte 

de încheierea curei de tratament), şi de 

supraveghere clinicǎ de cǎtre medicul de familie. 

Concluzii 

Trichineloza constituie încǎ o problemǎ de 

sǎnǎtate publicǎ în ţara noastrǎ. Pentru profilaxia 

bolii, educaţia sanitarǎ a populaţiei se impune cu 

necesitate: cunoaşterea modalitǎtilor de 

transmitere a infecţiei cu Trichinella, efectuarea 

obligatoriu a examenului trichineloscopic a 

cǎrnii de porc sau de vânat, prelucrarea termicǎ 

corespunzǎtoare a cǎrnii. Respectarea mǎsurilor 

de igienǎ alimentarǎ şi de profilaxie medico-

veterinarǎ corespunzǎtoare constituie principala 

modalitate de reducere a morbiditǎţii prin 

trichinelozǎ. 
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