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REZUMAT. Cu toate că de la prima semnalare a trichinelozei umane au trecut mai bine de 160 
ani, nici în prezent diagnosticul de certitudine al acestei zooparazitoze, nu se poate lipsi de 
confirmarea morfo-patologică, a prezenţei formelor larvare în ţesutul muscular. 
În lucrarea de faţă sunt prezentate o gamă variată de forme musculare de chisturi, observate în 
cursul examenului trichineloscopic curent al cărnii de porcine, care prin structură se 
diferenţiază de formele considerate clasice. 
Considerăm că prin această semnalare venim în sprijinul activităţii examinatorilor 
trichineloscopişti din unităţile sanitar veterinare, care în conformitate cu legislaţia în vigoare 
trebuie să asigure salubritatea cărnurilor destinate consumului public. 
Formele de chisturi atipice au fost diagnosticate la 12 cazuri de trichineloză, dintr-un total de 60 
cercetate. Modificările morfopatologice observate la cele 12 cazuri s-au dovedit a fi similare cu 
aspectele întâlnite la chisturile din carnea porcinelor infestate experimental şi tratate cu derivaţi 
benzimidazolici de către dr. Gherman în 1998. 
În afara prezentării aspectelor morfologice considerate atipice, cele 12 cazuri au fost analizate 
fiecare în parte pentru a se putea stabili dacă în viaţă animalele au beneficiat de tratamente cu 
produşi benzimidazolici sau alţi produşi cu efect larvicid. 
 

Introducere  

Dorim să precizăm de la bun început, că 

imaginile prezentate şi comentate în cele ce 

urmează sunt rezultat al observaţiilor 

morfologice pe cazuistica curentă, iar metodele 

de investigaţie folosite (examen trichineloscopic, 

clarificare) pentru evidenţierea formelor 

considerate de noi ca atipice, sunt la îndemâna 

tuturor laboratoarelor de trichineloscopie, aflate 

în structura reţelei sanitar veterinare. 

Mai dorim să precizăm că aspectele morfologice 

sesizate au fost comparate cu imaginile 

chisturilor musculare observate în carnea 

porcilor infestaţi experimental cu Trichinella spp. 

şi  trataţi cu Flubenol, conform unui protocol 

stabilit de către firma producătoare şi realizat de 

către dr. Călin Gherman la F.M.V. Cluj-Napoca 

(1998) (2,3,5,6,7). 

În cerceterea noastră nu am avut ca scop testarea 

eficacităţii produselor medicamentoase utilizate 

şi nici stabilirea unui protocol terapeutic, am 

încercat doar să stabilim prin anamneză dacă 

animalele au beneficiat sau nu în timpul vieţii de 

tratamente antiparazitare şi ce medicamente s-au 

folosit. 

Precizăm că în cercetările noastre nu am avut 

drept scop să observăm acţiunea produselor 

medicamentoase în dinamică, nici eficacitatea lor 

în funcţie de doză şi formă de administrare, ca 

urmare vom prezenta câteva din aspectele 

morfologice concrete, observate pe cazuistica 

care ne-a stat la dispoziţie. 

Rezultate şi discuţii 

Cazul nr. 1. Carne de porc, sacrificare normală, 

pentru consum familial. La examenul 

trichineloscopic curent pe compresor, se observă 

în fragmentele musculare spaţii interfasciculare 

bine marcate prin tumefierea ţesutului 

conjunctivo-adipos, în structura căruia se 

conturează forme oval-alungite ce par a fi 

chisturi. Carnea se supune restricţiei şi se 

procedează la prelevare de contraprobe şi 
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trimiterea acestora la laboratorul sanitar veterinar 

de diagnostic. Se procedează la repetarea 

examenului prin compresie şi se trece apoi şi la 

digestia artificială. După clarificare cu NaOH 3 

% am stabilit incontestabil că sunt formaţiuni 

specifice de chisturi de Trichinella spp., iar la 

digestia artificială nu s-au depistat fragmente sau 

forme viabile de larve. Se ia totuşi hotărârea de 

confiscare şi distrugere a cărnii, măsură cu care 

proprietarul este de acord. 

Examinarea după clarificare la microscop cu 

posibilitate de mărire 100x şi 200x, evidenţiază 

următoarele aspecte: (Fig.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 

Reacţie fibro-adipoasă perichistică cu degenerescenţă granulo-minerală 

a substanţei intrachistice şi a larvei (clarificare, 100x). 

 

În spaţiul interfascicular chistul oval-alungit cu 

extremităţile mult efilate mai este încă bine 

individualizat, iar la interior conţinutul granular, 

omogen delimitează larva cu spirele largi, iar 

corpul acesteia este marcat de granulaţii şi strii 

de culoare negricioasă. Extremităţile chistului 

sunt marcate prin depozite fibro-adipoase 

alcătuite din adipocite de formă sferică. În jurul 

chistului este prezent ţesut conjunctiv abundent, 

cu structură afânată. 

Din anamneză s-a stabilit doar că, cu aproximativ 

2 luni înainte de sacrificare animalul a fost tratat 

cu Panacur, o singură doză, deoarece prezenta 

tuse persistentă. 

Cazul nr. 2. Carne de porc sacrificat într-un 

abator autorizat şi destinată consumului colectiv. 

Examenul trichineloscopic iniţial evidenţiază 

formaţiuni specifice de chisturi, de formă oval-

eliptică în jurul cărora se conturează o reacţie 

conjunctivă în curs de consolidare (Fig.2. şi 

Fig.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 

Proliferare fibroasă perichistică, necroză de coagulare cu depuneri incipiente  

de săruri pe corpul larvei (clarificare, 200x). 
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Figura 3 

Reacţie fibro-adipoasă perichistică, degenerescenţă granulară 

 a masei fundamentale, necroza larvei (clarificare, 200x). 

 

Prelevarea fragmentelor pe lamă microscopică şi 

clarificarea cu soluţie NaOH 3 %, la grosisment 

200x, relevă următoarele: peretele chisturilor este 

consolidat şi bine individualizat, extremităţile 

rotunjite, fără îngroşarea specifică în formă de 

buşon. În jurul chistului, între capsulă şi fibrele 

musculare se observă o proliferare conjunctivă 

fibroasă mai abundentă în zona extremităţilor 

chisturilor. În interiorul chisturilor, larvele sunt 

total sau parţial despiralate, au structura în mare 

măsură lizată, iar pe corp se observă depozite 

neregulate sau strii de culoare maronie sau 

negricioasă. În unele chisturi larva apare parţial 

lizată, păstrându-şi forma numai prin cuticulă. 

Masa fundamentală umple chistul în totalitate, 

înglobând corpul larvei despiralate şi are o 

structură granular-lamelară uniformă. 

În acest caz se recolteză contraprobe pentru 

examen trichineloscopic, inclusiv prin digestie 

artificială, fără a se identifica larve viabile. Dată 

fiind destinaţia iniţială a cărnii (consum 

colectiv), aceasta se confiscă şi se dirijează la 

prelucrare în făină furajeră.  

Din anamneză a rezultat că animalul a fost 

achiziţionat dintr-o unitate de tip semiinduatrial 

de creşterea porcilor (gospodărie anexă), în care 

s-a practicat o profilaxie antiparazitară la tot 

efectivul, conform unei scheme, ce prevedea 

deparazitări trimestriale faţă de nematozi entero-

pulmonari. Nu s-a putut stabili cu precizie 

produsul medicamentos utilizat, se pare că s-a 

utilizat mai ales Flubenolul. 

Cazul nr.3. Carne de porc, sacrificat în condiţii 

normale în abator. Examenul trichineloscopic 

curent semnalează existenţa, din loc în loc, între 

fibrele musculare a unor formaţiuni reprezentate 

de resturi ce par a fi larve despiralate şi necrozate 

(Fig.4.). 

Examenul microscopic după clarificare, la 

grosisment 100x şi 200x, între lamă şi lamelă, 

evidenţiază că într-adevăr formaţiunile sunt larve 

de Trichinella spp. necrozate, despiralate, parţial 

lizate şi cu un incipient proces de calcificare. 

Structura chistului este foarte slab conturată, 

capsula fiind lizată şi cu un proces accentuat de 

fibroză din partea ţesutului conjunctiv perimisial. 

Resturile de larvă stimulează în spaţiul 

interfascicular formarea unui granulom de corp 

străin. Digestia artificială nu evidenţiază larve cu 

structură şi viabilitate. Cu toate acestea, pentru 

siguranţă, carnea se elimină din consum. 

Din anamneză nu s-a putut stabili dacă animalul 

a fost supus unor tratamente antiparazitare (cu ce 

medicamente şi în ce perioadă). 
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Figura 4 

Necroză de coagulare şi depuneri de săruri pe corpul necrozat al larvei, forma chistului se confundă  

cu proliferarea fibroasă interfasciculară (clarificare, 200x). 

 

 

Cazul nr.4. Carne de porc destinată consumului 

familial prezentată pentru examen 

trichineloscopic, la o circumscripţie sanitar 

veterinară. Examenul trichineloscopic, iniţial, 

sesizează din loc în loc spaţii interfasciculare 

dilacerate prin proliferare fibroasă, în masa 

căreia s-au observat formaţiuni vermiculare 

semispiralate şi parţial fragmente de culoare 

maronie-negricioasă. Trecând la clarificarea şi 

examinarea fragmentelor de ţesut muscular între 

lamă şi lamelă, la grosismente de 100x şi 

respectiv 200x (Fig.5 şi 6), se constată 

următoarele aspecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Proliferare fibroasă interfasciculară cu larve aflate  

în fază avansată de calcificare (clarificare, 200x). 

Figura 6 

Fibroză interfasciculară, necroză şi calcificare a 

corpului larvei (clarificare 200x). 
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În tot cuprinsul câmpului se observă larve 

semispiralate sau total despiralate, având corpul 

de grosime neuniformă, cu gâtuiri şi tumefacţii, 

structură omogenă sau granulară, consistenţă 

compactă şi proces accentuat de calcificare. 

Deseori corpul larvelor apare fragmentat, 

sugerând că este foarte fragil, casant. Corpul 

necrozat şi calcificat este înglobat într-un 

accentuat proces de fibroză, în care structura 

propriu-zisă a chistului nu se mai poate delimita. 

Nici în acest caz examenul prin digestie 

artificială nu a pus în evidenţă forme viabile sau 

fragmente din larve. Fiind vorba de o sacrificare 

la domiciliul consumatorului, se încearcă 

identificarea carcasei şi confiscarea ei, acţiune 

care nu reuşeşte decât parţial, carnea fiind 

amestecată între timp cu cărnuri obţinute din alte 

surse. S-a recomandat tratarea termică riguroasă, 

prin fierbere, a tuturor produselor de carne, 

măsură care a avut drept rezultat consumul 

produselor fără îmbolnăvirea consumatorilor. 

Anamneza nu a putut stabili decât că animalul a 

fost tratat cu antihelmintice de mai multe ori (cu 

prafuri contra limbricilor şi viermilor pulmonari), 

fără a se putea stabili doza şi perioada 

tratamentelor. 

Cazul nr.5. Carne de porc destinată consumului 

familial prezentată pentru examen 

trichineloscopic la o circumscripţie sanitar 

veterinară de control alimente,. 

La examenul trichineloscopic, iniţial, la 

trichineloscopul cu ecran se observă cu atenţie 

doar zone de compactizare a spaţiilor 

interfasciculare şi formaţiuni alungite cu grosime 

neregulată, de culoare maronie-negricioasă, sub 

formă de fragmente (Fig.7 şi 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 

Rest din corpul unei larve înglobată într-un nodul fibros (clarificare, 200x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 

Chist oval alungit, înglobat într-o proliferare fibroasă interfasciculară.  

Degenerescenţă granulară a masei fundamentale cu lizarea aproape totală a larvei (clarificare, 200x). 
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Carnea se declară iniţial fără trichină, dar apoi se 

revine şi este considerată suspectă de a fi 

infestată. Se procedează la examen prin digestie 

artificială, care nu evidenţiază larve vii sau 

moarte. Clarificarea şi examinarea microscopică 

a fragmentelor din muşchi arată că, în spaţiul 

interfascicular, s-a produs o reacţie fibroasă, în 

care chisturile, de formă oval-alungită, se 

conturează slab, dar se mai pot încă 

individualiza. Conţinutul chisturilor are aspect 

fibrilar, iar în masa lor se mai pot identifica 

fragmente din corpul larvei în faza de necroză de 

coagulare şi cu un avansat proces de calcificare 

limitat strict pe resturile de larve. 

Din informaţiile obţinute a rezultat că porcul a 

fost cumpărat din târg, la greutatea de 120 kg, 

pentru a fi sacrificat şi nu s-au putut culege alte 

informaţii privind tehnologia şi tratamentele 

eventual aplicate. 

Cazul nr.6. Carne de porc provenită de la o 

scroafă reformată, sacrificată într-un abator 

autorizat, fiind achiziţionată din târg cu scopul 

valorificării în consum public (sub formă de 

preparate de carne). 

Prin examen trichineloscopic se stabileşte 

trichineloză, infestaţie masivă şi se declară 

carnea improprie pentru consum. 

Examenul microscopic confirmă diagnosticul 

iniţial şi evidenţiază că formaţiunile observate nu 

sunt de fapt chisturi cu structură caracteristică, ci 

granuloame de corp străin (Fig.9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 

Granuloame de corp străin (clarificare, 100x). 

 

 

Formaţiunile sunt dispuse în spaţiile 

interfasciculare şi se caracterizează printr-o 

proliferare fibro-celulară masivă care înglobează 

şi se centrează pe corpul larvelor aflate în faza de 

necroză de coagulare şi într-un stadiu avansat de 

calcificare. În unele formaţiuni, procesul de 

calcificare este foarte avansat transformând 

larvele într-o masă compactă brun-negricioasă, 

iar în altele se mai pot distinge încă fragmente 

din corpul larvei. 

Din anamneză nu s-a putut reconstitui în 

totalitate modul în care animalul a fost crescut şi 

exploatat, dar fiind animal de reproducţie s-a 

dedus că a fost supus, în timpul vieţii, la 

tratamente antiparazitare. 

Cazul nr.7. Carne de porc examinată 

trichineloscopic la un abator. Examinarea s-a 

făcut conform metodologiei pe 14 câmpuri, fără 

clarificare din care la două s-a observat câte o 

formă oval-alungită, compactă, situată 

interfascicular. Se crede iniţial că sunt traiecte de 

nervi, dar se consideră de către medicul de abator 

ca formaţiuni suspecte, drept pentru care, carnea 

se pune sub restricţii şi se recoltează contraprobe. 

Examenul de abator, inclusiv digestia artificială 

nu elucidează cazul în totalitate. Trecând la 

clarificarea şi examinarea microscopică cu 
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grosisment 100x şi 200x, între lamă şi lamelă se 

evidenţiază formaţiuni cu următoarea structură: 

(Fig.10). 

Interfascicular se conturează o formaţiune oval-

alungită cu extremităţi rotunjite, bine 

individualizată, compactă, cu o structură 

fibroasă, în interior putându-se observa porţiuni 

din larva semidespiralată. Corpul larvei a suferit 

un proces de necroză de coagulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 

Chist fibrozat cu resturi de larvă în faza de mumifiere (clarificare, 200x). 

 

 

Toate încercările de a elucida originea animalului 

şi eventualele tratamente de care a beneficiat în 

viaţă au rămas fără rezultat. Carnea s-a confiscat 

şi s-a dirijat pentru prelucrare în făină furajeră. 

Cazul nr.8. Carne de porc rezultată din 

sacrificare pentru consum familial. Proba este 

prezentată de către beneficiar pentru examen la o 

circumscripţie sanitar veterinară. Examenul 

iniţial, efectuat pe 14 câmpuri fără clarificare, cu 

un trichineloscop portativ, nu sesizează 

modificări şi consideră carnea indemnă. 

Făcându-se din aceeaşi carne o examinare 

suplimentară, pe 28 de câmpuri, la trichineloscop 

cu ecran, se constată în trei câmpuri diferite, în 

spaţiul interfascicular, câte o zonă de formă 

rotunjită, cu aspect compact, de culoare brun-

cafenie. Câmpurile respective se reetalează pe 

lame microscopice, se clarifică prin procedeul 

cunoscut (sol. NaOH 3 %) şi se examinează între 

lamă şi lamelă la microscop cu grosisment 100x 

şi 200x. Se poate observa că este vorba de un 

nodul fibromatos cu structură dens fibroasă, 

centrat pe un depozit cu aspect de striuri, de 

nuanţă brun-negricioasă (Fig.11.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 

Nodul fibromatos interfascicular (clarificare, 100x). 
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La periferie, nodulul pare delimitat de o capsulă 

conjunctivă, cu structură granulară, sugerând 

existenţa unei reacţii celulare. 

Carnea în totalitatea ei nu s-a putut reexamina şi 

aplica măsurile şi sancţiunile legale, beneficiarul 

analizei asumându-şi riscul de a consuma carnea 

după o prealabilă prelucrare termică, prin 

fierbere. 

Cazul nr.9. Carne de porc sacrificat pentru 

consum familial, animalul fiind cumpărat din 

piaţă la greutatea corespunzătoare, pentru 

sacrificare; ca urmare nu s-a putut reconstitui 

nimic privind antecedentele animalului. 

Examenul trichineloscopic se efectuează iniţial 

pe probă recoltată de beneficiar, la circumscripţia 

sanitar veterinară de controlul alimentelor. 

Rezultatul examenului stabileşte că proba este 

negativă pentru Trichinella spp. La aproximativ 

72 de ore de la consumul cărnii, trei persoane 

acuză prurit pe tot corpul şi chiar apariţia unor 

tumefacţii pe braţe, gât, torace. 

Se recoltează probe, iar cantitatea de carne în 

litigiu se supune sechestrării. Examenul 

trichineloscopic prin compresie, semnalează cu 

frecvenţa de 1 – 2 câmpuri din 28, prezenţa unor 

zone relativ bine circumscrise de densificare a 

spaţiului interfascicular. Examenul prin digestie 

artificială nu evidenţiază larve vii sau moarte de 

Trichinella spp. Trecându-se la examenul 

microscopic între lamă şi lamelă, cu clarificarea 

câmpurilor suspecte, se evidenţiază că zonele de 

compactizare interfasciculară sunt granuloame cu 

structură fibro-celulară, centrate pe o masă 

organică, cu aspect dens, compact (Fig.12 şi 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 

Granulom de corp străin fibrozat (clarificare, 100x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 

Miozită fibroasă granulomatoasă interstiţială (clarificare, 100x). 
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La unele formaţiuni delimitarea ţesutului 

conjunctiv faţă de zona de calcificare apare 

foarte clară, pe când în altele, proliferarea fibro-

conjunctivă se întrepătrunde cu zona necrozată şi 

calcificată. 

În afara formaţiunilor descrise, în carne s-au 

identificat şi microsarcochişti cu localizare 

intracelulară în număr mare. Modul în care s-au 

manifestat simptomele la consumatori a exclus 

evoluţia trichinelozei, dar morfologia 

formaţiunilor semnalate şi descrise în probele de 

carne a menţinut suspiciunea trichinelozei 

musculare, supuse, într-o perioadă din evoluţie la 

o medicaţie antiparazitară pe bază de produşi 

benzimidazolici. Antecedentele animalului nu s-

au putut elucida şi în consecinţă carnea suspectă 

s-a confiscat şi distrus. 

* 

*     * 

 

Faţă de formele particulare (atipice) de chisturi 

semnalate şi descrise mai sus, suntem obligaţi să 

facem precizarea că astfel de formaţiuni sunt 

descrise şi de către M.Cristescu şi G.Popa 

(“Elemente practice de trichineloscopie”, 1963). 

Autorii au arătat că destul de rar se întâlnesc şi 

chisturi de Trichinella spp. calcificaţi atipic şi 

chişti calcificaţi patologic. Cauza apariţiei 

acestor forme atipice ar fi imunitatea animalului 

gazdă faţă de larvele parazitului Trichinella spp. 

Mecanismul formării acestor chisturi atipice ar fi 

proliferarea precoce şi masivă de ţesut conjunctiv 

care ar împiedica formarea capsulei, grăbind 

astfel moartea şi calcificarea larvelor (4). 

Dacă în 1963 astfel de forme erau considerate o 

raritate şi nu aveau semnificaţie deosebită în 

activitatea de diagnostic trichineloscopic al 

cărnurilor, în prezent situaţia e radical schimbată. 

Din cercetările noastre rezultă că 20 % din 

cazurile de trichineloză examinate se încadrează 

în categoria calcificărilor atipice sau/şi 

patologice şi chiar mai mult, s-au transformat în 

miozite granulomatoase de corp străin, la care 

stabilirea etiologiei devine o problemă aproape 

imposibil de rezolvat (8,10). 

Comparând rezultatele noastre cu numeroasele 

date de literatură privind efectul unor substanţe 

medicamentoase asupra chisturilor de Trichinella 

spp., rezultă că mai multe substanţe au efect 

larvicid, iar pe primul loc pare să se situeze 

compuşii benzimidazolici (2, 3, 6, 7, 9). 

Utilizarea pe scară largă în profilaxia şi terapia 

endoparazitozelor la porcine a acestor produse 

medicamentoase, favorizează după opinia 

noastră, creşterea semnificativă a numărului de 

cazuri în care însuşirile morfologice ale 

chisturilor să fie departe de cele considerate 

drept clasice. 

Prezenţa în cazuistica curentă a unui număr tot 

mai mare de astfel de forme atipice pune în faţa 

operatorului trichineloscopist cel puţin trei 

probleme de o covârşitoare importanţă. 

1. Necesitatea pregătirii personalului 

trichineloscopist pentru a identifica şi recunoaşte 

astfel de cazuri. Potrivit legislaţiei sanitar 

veterinare, examenul trichineloscopic este 

efectuat de operatori trichineloscopişti care 

trebuie să efectueze toate fazele de recoltare, 

etalare şi examinare a probelor sub directa 

supraveghere a medicilor veterinari oficiali. 

Faptul că operatorii trichineloscopişti nu au 

întotdeauna o bază de pregătire medical-

veterinară, mulţi având doar de noţiuni de 

biologie la nivel de cultură generală, aceştia se 

pot afla în situaţia de a nu face legătura între 

prezenţa unor granuloame cu structura 

morfologică, precum imaginile prezentate de noi, 

şi un caz de trichineloză. Ca urmare, aceşti 

examinatori nu semnalează cazul medicului 

veterinar şi în consecinţă acesta nu va lua 

măsurile legale ce se impun. 

2. Punerea la punct a unei metodologii în 

prepararea şi examinarea acestor cazuri pentru 

stabilirea etiologiei. Din studiul cazurilor 

întâlnite de noi rezultă că observarea şi 

interpretarea corectă a formaţiunilor considerate 

atipice, necesită o metodologie suplimentară, în 

afara examenului trichineloscopic clasic, efectuat 

pe trichineloscopul cu ecran sau portativ. Pentru 

a stabili elemente de structură, se impune în 

primul rând prelevarea câmpurilor suspecte şi 

prepararea lor sub formă de preparate native între 

lamă şi lamelă. În această fază se procedează la 

clarificare şi tratare cu substanţe clarificatoare, 

inclusiv procedee de contrast. Se trece apoi la 

examenul microscopic obligatoriu şi numai astfel 

se poat stabili natura şi etiologia procesului 

proliferativ granulomatos sesizat iniţial. 
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3. Adoptarea unei conduite sanitar veterinare 

unitare privind confiscarea, valorificarea sub 

restricţie şi/sau metodele de sterilizare a 

cărnurilor purtătoare de astfel de formaţiuni. 

Cercetările experimentale pe animale, referitoare 

la eficacitatea produselor cu efect larvicid, chiar 

şi ţintite pentru combaterea trichinelozei 

musculare, demonstrează că efectul larvicid este 

variabil, cele mai eficiente produse putând 

ajunge până la 98 %, lăsând şi în această situaţie 

o marjă de nesiguranţă şi pericolul supravieţuirii 

unor chisturi cu larve vii. 

În practica diagnosticului trichineloscopic, în 

cazul identificării unor astfel de situaţii ca cele 

prezentate mai sus, s-a procedat la o verificare 

suplimentară prin digestie artificială. La 

cazuistica noastră, rezultatul digestiei a fost 

întotdeauna negativ. Cu toate acestea, cunoscând 

rezultatele testelor experimentale, se poate risca 

oare în a dirija astfel de cărnuri în consum, fie şi 

familial, fără restricţie? 

Un principiu de bază al activităţii medicilor 

veterinari igienişti este fără îndoială diagnosticul 

şi eliminarea din consum a tuturor produselor de 

origine animală, care atentează la integritatea 

consumatorului. În acelaşi context, practica 

medicală şi legislaţia în domeniu acceptă şi 

admiterea în consum a unor produse de origine 

animală după aplicarea unor metode specifice de 

sterilizare şi cu respectarea unor restricţii în 

utilizarea lor (11, 12). 

Apare în acest caz întrebarea, cum trebuie 

procedat cu carnea de porc la care se depistează 

formaţiuni cu aspectul celor prezentate mai sus? 

Într-o primă fază trebuie utilizate toate metodele 

capabile să evidenţieze elemente morfologice 

care să elucideze etiologia acestor formaţiuni: 

digestia artificială, examenul microscopic al 

formaţiunilor suspecte prin metode de clarificare, 

coloraţie de contrast, etc. 

Prezenţa formaţiunilor şi particularităţile 

morfologice care se pot evidenţia prin examen 

microscopic sunt aproape întotdeauna capabile să 

precizeze diagnosticul. 

Urmează cea de a doua etapă privind sancţiunile. 

Sigur că măsura cea mai logică şi mai sigură 

rămâne confiscarea şi distrugerea cărnii ori 

prelucrarea în produse industriale. Conjunctura 

economică şi reglementările legale actuale nu 

stabilesc, fără echivoc, această conduită. Rămâne 

în ultimă instanţă responsabilitatea autorităţilor 

sanitar veterinare care pot decide valorificarea 

acestor cărnuri numai prin produse în care 

prelucrarea termică trebuie să asigure cel puţin 

+90°C în carne, la os, pentru 120 minute sau 

congelarea conform grilei stabilite în CEE şi 

adoptată prin Ordinul nr.45 din 10 august 1995 al 

Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei în baza 

H.G. nr. 480/1994. 

SUMMARY 

Atypical forms of Trichinella spp. cysts 
and their significance in meat inspection 

Although from the first notification of human 
trichinosis have past more than 135 years, 
not even at presence can the certitude 
diagnosis of this zooparasitosis, do without 
morphopahological confirmation of presence 
of larval forms in muscular tissue. 

In this paper are presented a various range 
of muscular cyst forms observed during 
current trichinoschopic exam of porcine 
meat, which, by structure, are differentiated 
from forms supposed to be classical. 

We count that by this signalation we came in 
support of activity of trichinoschopic 
examiners from sanitary veterinary units, 
which in accordance with the laws in force, 
must assure sanitation of meats intended for 
consumership. 

Forms of atypical cysts have been 
diagnosed at 12 cases of muscular 
trichinosis from a total of 60 researched. 
Morphopathological modifications observed 
at the 12 cases have proved to be similar 
with aspects met at cysts from porcine meat 
infested by experiment and treated with 
benzimidazol derivates by Dr. Gherman in 
1998. 

Besides the presentation of 
morphopathological aspects considered to 
be typical, the 12 casis have been analyzed 
each in order to establish if during life 
animals benefited from treatments with 
benzimidazol derivates or other derivates 
with larvicid effect. 
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