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     REZUMAT. Prin analiza evoluŃiei în timp a bolii pe o perioadă de 20 de ani (1981-2000) 
lucrarea prezintă importanŃa echinococcozei chistice umane ca problemă de sănătate publică 
în judeŃul Cluj, România,. În această perioadă au fost înregistrate 815 cazuri noi de hidatidoză 
confirmată chirurgical. IncidenŃa medie multianuală a fost de 5,5 cazuri la 100.000 locuitori, 
uşor mai ridicată la sexul masculin (5,9  la 100.000) faŃă de cel feminin (5,2 la 100.000) şi 
evident mai mare în mediul rural (9,2 la 100.000) decât în urban (3,4 la 100.000).  Linia de 
tendinŃă este ascendentă atât per total cazuri cât şi la toate categoriile de populaŃie, bărbaŃi, 
femei respectiv  urban, rural. Pentru a aprecia statusul parazitozei în teritoriul judeŃului, au fost 
efectuate investigaŃii serologice, prin tehnica ELISA, de depistare a anticorpilor anamnestici, la 
două loturi de populaŃie, unul din zone indemne pentru chist hidatic şi unul din zone în care 
există  hidatidoză chirurgicală. Nivelul de seropozitivitate, după corecŃia rezultată prin aplicarea 
teoremei lui Baylei, este apropiat la cele două eşantioane, de 5,4 % in lotul I şi 5% în lotul II.  În 
baza datelor obŃinute prin studiul intreprins rezultă că hidatidoza a fost în ascensiune în judeŃul 
Cluj în perioada celor 20 de ani, că morbiditatea reală prin chist hidatic este mult mai mare 
decât rezultă din cazuistica chirurgicală, că presiunea de parazitare este uniformă în tot 
teritoriul şi că acesta se situează în rândul zonelor endemice. 
 Cuvinte cheie: hidatidoză, epidemiologie, serologie. 
 
Introducere 

Hidatidoza sau echinococcoza chistica este o 
infestaŃie cauzată de forma larvară sau 
metacestodală a speciei Echinococcus 
granulosus.  Ea poate evolua la om asimptomatic 
sau ca boală severă, adeseori fatală (Eckert, 
2002).  

Hidatidoza este o zoonoză care afectează şi 
România, Ńara noastră fiind  limitrofă cu marea 
arie mondială  în care echinococcoza este 
endemică, aceea a bazinului Mării Mediterane. 

De aceea ne-am propus să urmărim evoluŃia în 
timp, pe o perioadă de 20 de ani, a bolii hidatice 
umane, să caracterizăm distribuŃia ei în diferite 
categorii de populaŃie şi în teritoriul judeŃului 
Cluj. Pentru a aprecia statusul hidatidozei în zona 
studiată, am investigat prezenŃa şi nivelul 
anticorpilor hidatici în populatie. 

Material şi metode 

Am folosit, ca instrumente de lucru: - cazuistica 
chirurgicală pe perioada a 20 de ani, 1981-2000, 
luând în considerare doar cazurile de primo-
infecŃie; persoanele care au avut mai multe 
internări în acelaşi spital sau în spitale diferite au 
fost luate o singură dată în calcul, în momentul 
depistării bolii; - indicii de morbiditate şi 
tendinŃa de evoluŃie a bolii; - investigaŃii 
serologice, prin tehnica ELISA de depistare a 
anticorpilor IgG, pe două loturi de populaŃie şi 
anume un lot de 84 de  personae din zone ale 
judeŃului de unde provin cazuri chirurgicale( 
lotul I), respectiv un lot de 63 de persoane din 
zone fără hidatidoză chirurgicală (lotul II ). 

Rezultate şi discuŃii 

În zona şi perioada studiată am evidenŃiat 815 
cazuri de chist hidatic care au fost supuse 
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intervenŃiei chirurgicale. În aceste cazuri 
prezenŃa stadiului larvar invaziv al parazitului a 
dus la apariŃia unor simptome majore de boală. 
Folosirea datelor din serviciile chirurgicale ca 
măsură a incidenŃei parazitului în populaŃia 
umană, chiar dacă acestea nu reflectă decât o 
parte din cazurile parazitate, este o recomandare 
a OrganizaŃiei Mondiale a SănătăŃii (Palmer, 
1987).  Cazurile provin într-o proporŃie mai mare 
(53,39%) din mediul rural şi din rândul sexului 
masculin (52,27%).  

În scopul  evaluării cât mai exacte a ceea ce 
reprezintă aceste cazuri pentru populaŃia din care 
ele provin, deci pentru a aprecia care este 
răspândirea parazitului în populaŃie, am calculat 
indicii de morbiditate la 100.000 locuitori. 
Indicele mediu de morbiditate pe 20 de ani este 
de 5,5 cazuri la 100.000 locuitori (Fig. 1). 
Această valoare reflectă zona geografică în care 
ne situăm. Ea se încadrează între nivelul scăzut 
de parazitare din nordul Europei, care este în 
general puŃin afectet de această zoonoză, şi sudul 

hiperendemic, unde indicii de morbiditate 
depăşesc adeseori valoarea de 10 cazuri la 
100.000 locuitori (Ecker, 1995; 1997; Todorov, 
1999). Comparând indicii medii multianuali de 
morbiditate din urban, de 3,40/0000, şi rural, de 
9,60/0000, constatăm diferenŃe evidente între 
frecvenŃa cu care apare parazitul în cele două 
medii. Datele noastre privind atingerea cu 
precădere a populaŃiei rurale subliniază faptul 
cunoscut că incidenŃa cea mai mare o dă 
populaŃia din rural (Romig, 2006; Seimenis, 
2003). Pe sexe incidenŃa medie multianuală este 
apropiată, uşor mai ridicată  la bărbaŃi (5,90/0000) 
decât la femei  (5,20/0000). Comparând, prin calcul 
statistic, sex ratio M/F  a cazurilor de hidatidoză 
de 1,1 (426 la bărbaŃi / 389 la femei), cu sex ratio 
populaŃional de 0,97,  constatăm o diferenŃă 
semnificativă între cele două valori  (χ2 = 7,59; 
,,p” < 0,01). Aceasta certifică gradul mai mare de 
afectare al populaŃiei de sex masculine. Cele mai 
multe statistici menŃionează o frecvenŃă mai 
mare a parazitozei la bărbaŃi (WHO,2000). 
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Figura 1 
IncidenŃa medie multianuală a hidatidozei în judeŃul Cluj 

 
 
Pentru a caracteriza evoluŃia fenomenului de 
parazitare în timp, am urmărit incidenŃa 
parazitului în populaŃie pe ani. Am constatat 
oscilaŃii ale valorilor anuale între minime de 
30/0000 , în anul 1985 şi maxime care se apropie de 
100/0000, în anii 1997, 1998, nivel considerat de 
experŃii OrganizaŃiei  Mondiale a SănătăŃii ca 
hiperendemic ( Eckert, 1981 citat de Craig, 

1991). Pentru a elimina aceste oscilaŃii şi pentru 
a constata care este de fapt evoluŃia reală în timp 
a parazitismului cu Echinococcus granulosus în 
teritoriul studiat, am calculate şi trasat linia de 
tendinŃă (Fig. 2). 

Aceasta a fost de creştere evidentă. FrecvenŃa 
bolii hidatice şi evoluŃia ascendentă în timp, 
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dovedesc transmiterea autohtonă activă a 
cestodului în perioada anilor 1981 – 2000 şi atrag 
atenŃia asupra amplorii fenomenului morbid.  

Comparând indicii de  morbiditate pe medii şi 
ani, observăm că în toŃi anii, aceştia sunt constant 
mai ridicaŃi în mediul rural (Fig. 3). Acest fapt 
este un indiciu că s-au menŃinut în timp cauzele 
care determină diferenŃa de distribuŃie a 
parazitului în cele două medii. In rural, în toŃi 
anii studiaŃi incidenŃa se situează peste 50/0000, 
valoare considerată caracteristică pentru Ńara 
noastră  (Gherman, 1991), iar în ultimii ani 
depăşeşte pragul de 100/0000. TendinŃa de evoluŃie 
pe medii a fost de creştere atât pentru mediul 
rural, cât şi pentru cel urban (Fig. 3). Urmărirea 
în continuare a evoluŃiei parazitozei pe medii ar 
putea evidenŃia unele modificări în distriduŃie, 

odată cu schimbările importante care au 
intervenit în populaŃie şi anume îmbătrânirea 
populaŃiei de la sate, modificarea modului de 
lucru în aria rurală, dar şi un început de migraŃie 
din urban spre rural pentru stabilirea reşedinŃei în 
zone mai puŃin aglomerate şi poluate. 

EvoluŃia în timp a bolii pe sexe releva, cu câteva 
excepŃii, predominarea ei la bărbaŃi  (Fig. 4). 
Este dificil să facem aprecieri asupra acestei 
distribuŃii, care poate depinde de mai mulŃi 
factori implicaŃi în procesul epidemic sau poate 
fi întâmplătoare (Todorov, 1999). TendinŃa de 
evoluŃie a zoonozei pe sexe, puternic ascendentă 
la femei faŃă de bărbaŃi, demonstrează că deşi 
bărbaŃii par a fi mai puternic afectaŃi de boală, 
femeile reprezintă grupa de risc în teritoriul 
judeŃului Cluj. 
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Figura 2 
Rata morbidităŃii şi tendinŃa de evoluŃie pe ani 
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Figura 3 

IncidenŃa comparativă şi tendinŃe de evoluŃie în urban şi rural 
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Figura 4 
DistribuŃie şi tendinŃe de evoluŃie pe sexe 
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Analizând distribuŃia teritorială a hidatidozei am 
constatat existenŃa unor teritorii indemne, în care 
într-o perioadă de 20  ani nu au fost cazuri de 
chist hidatic operat. În această situaŃie se află  
doar  teritoriul a 6 din cele 80 de commune ale 
judeŃului, reprezentând 7,5%. În perimetrul a 30 
de comune, adică 55% din teritoriul judeŃului, 
morbiditatea medie multianuală este cuprinsă 
între 0,1-100/0000  iar în 37,5% (30 de comune) 
aceasta depăşeşte 100/0000 (Fig. 5). Se remarcă 
nivelul ridicat de parazitare şi ampla cuprindere 
teritorială. 

Prin studiul serologic efectuat pe loturi provenite 
din zone indemne şi zone cu hidatidoză 
chirurgicală am dorit să evidenŃiem prezenŃa 
anticorpilor hidatici în populaŃia fără 
simptomatologie de boală. De asemenea am dorit 
să constatăm dacă parazitul este present şi în 
teritoriul de unde nu provin cazuri de boală, deci 
care este circulaŃia acestuia în întreaga zonă 
studiată. Am depistat, prin tehnica ELISA de 
punere în evidenŃă a anticorpilor specifici de tip 
IgG, prezenŃa acestora în ambele loturi 
investigate (Fig. 6). 
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Figura 5 
DistribuŃia hidatidozei şi intensitatea de parazitare pe localităŃi ale judeŃului 
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Figura 6 
Nivelul anticorpilor anamnestici în două loturi de populaŃie 
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Nivelul acestora a fost foarte apropiat, 10,4% in 
lotul I (9 seropozitivi din 86 investigaŃi ) şi 9,52% 
în lotul II ( 6 seropositivi din 63 investigaŃi). 
Asupra acestor rezultate am aplicat teorema lui 
Baylei, exprimând în urma calculului valoarea 
probabilistică a testului pozitiv (Văleanu,1990; 
Wilson,1970). Formula de calcul, în care se 
introduce incidenŃa anticorpilor hidatici, 
sensibilitatea şi specificitatea testului, aduce 
corecŃiile legate de aceşti parametrii ai tehnicii de 
lucru. Sensibilitatea şi specificitatea testului, în 
cazul  trusei  folosite - “NOVATEC - 
immunodiagnostica GMBH”, fiind de 95%, 
valoarea de corecŃie pentru rezultatele pozitive 
este de 0,52 la lotul I şi de 0,53 la lotul II. 
Aplicând aceste corecŃii la valorile de pozitivitate 
obtinute prin testare acestea devin 5,4% in lotul I 
şi 5 % în lotul II (Fig.6). Chiar şi în urma acestor 
corecŃii nivelul de seropozitivitate este mult mai  
ridicat în comparaŃie cu incidenŃa cazurilor 
chirurgicale.  Subliniem faptul că valorile positive 
obŃinute prin testare serologică nu reprezintă o 
prognoză de boală. Ele sunt o expresie a proporŃiei 
în care populaŃia a venit în contact cu elementele 
parazitare infectante. Aceasta pentru că există 
situaŃii în care se pot produce anticorpi  fără 
dezvoltarea chistului, cum ar fi contactul cu ouă 
imature sau îmbătrânite cu grad redus de 
infecŃiozitate, existenŃa unor suşe mai puŃin 
infectante pentru om sau moartea spontană a 
metacestodului în stadii incipiente de dezvoltare 
(Rogan,1992). Important este faptul că anticorpii 
hidatici sunt prezenŃi în poulaŃie chiar şi în zonele 
indemne pentru boală. Acest fapt demonstrează că 
parazitul este prezent în tot teritotiul judeŃului 
chiar dacă nu a determinat apariŃia bolii hidatice. 
Roberts, 1994, arăta că prezenŃa anticorpilor 
hidatici la nivel ridicat în populaŃie sunt o dovadă 
a existenŃei unei imunităŃi dobândite, 
caracteristică teritoriilor endemice şi nu neapărat 
existenŃei hidatidozei asimptomatice. Deci, 
frecvenŃa cu care apar anticorpii anti chist hidatic 
în populaŃia investigată ne dovedeşte că teritoriul 
studiat se înscrie în zonele în care parazitoza este 
endemică. 

Concluzii 

1. În perioada anilor 1981 – 2000 hidatidoza a 
fost în ascensiune în judeŃul Cluj. 

2. Presiunea de parazitare este uniformă în tot 
teritoriul judeŃului, chiar şi în zonele unde 
nu există cazuistică chirurgicală. 

3. Morbiditatea reală prin chist hidatic este 

mult peste nivelul celei rezultate din analiza 
cazurilor operate. 

4. Teritoriul investigat se situează în rândul 
zonelor endemice. 

5. Hidatidoza este încă o zoonoză 
necontrolabilă la noi, fapt pentru care sunt 
necesare programe comune, medicină 
umană şi veterinară, de supraveghere a ei. 

SUMMARY 

Epidemiological aspects concerning the 
human hydatidosis in Cluj county for a 20 
years period (1981-2000) 

Through the analysis of the evolution of the 
disease on a period of 20 years (1981-2000), 
the work presents the human cyst 
echinococcosis’s importance as a problem of 
public health in Cluj, Romania. During this 
period, 815 new cases of surgically-
confirmed hydatidosis have been registered. 
The multianual average incidence has been 
of 5.5 cases in 100,000 people, a bit higher in 
the masculine sex (5.9 in 100,000) as 
compared to the feminine sex (5.2 in 
100,000) and obviously higher in the rural 
areas (9.2 in 100,000) then in the urban ones 
(3.4 in 100,000). The trend line is ascendant 
on the total of the cases, as it is to all the 
population categories, men, women, in urban 
and rural areas. In order to appreciate the 
parasitosis status in the territory of the 
county, some serological investigations have 
been made, through the ELISA technique of 
IgG antibody search, in 2 population 
categories: one from areas without hydatic 
cyst and one in which the surgical hydatidosis 
exists. The level of seropositivity, after the 
correction made by using Baylei’s formula, is 
close to the 2 lots of 5.4% in lot I and 5% in 
lot II. Through the data obtained by research, 
it is obvious that the hydatidosis has been in 
ascension in the county of Cluj during the 20-
year period, also that the real morbidity 
through hydatic cyst is much higher than the 
surgical cases prove, that the parasitic 
pressure is similar throughout the territory 
and that the investigated territory is situated 
among the endemic areas.  

Key words: hydatidosis, epidemiology, 
serology. 
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