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De ce trichineloza continuă să rămână o zoonoză? 
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Cu toate că de la descoperirea şi descrierea 
agentului patologic au trecut mai bine de 50 de 
ani, trichineloza umană a rămas o problemă de 
sănătate publică, de care cel puŃin în România ne 
aducem aminte şi intră în actualitate mai ales 
într-o anumită perioadă a anului, când în 
gospodăriile multor români se sacrifică cel puŃin 
un porc pentru sărbătorile Crăciunului şi Anului 
Nou. În rest cazurile de trichineloză umană sunt 
semnalate ca nişte accidente în urma consumului 
unor cărnuri de regulă de vânat (urs sau mistreŃ) 
sau a unor cărnuri de porc cu sursă de multe ori 
greu sau imposibil de stabilit. 

În faŃa acestei realităŃi ne putem explica faptul 
că, cel puŃin o dată pe an, trichineloza umană 
intră în actualitate, pentru ca până la următorul 
sezon de sacrificări să uităm de această boală şi, 
în consecinŃă, mulŃi dintre noi să considerăm că 
nouă nu ni se poate întâmpla. 

Primul şi cel mai mare adversar împotriva celor 
care doresc să lupte contra trichinelozei este 
ignoranŃa crescătorilor, procesatorilor de carne 
şi, nu în ultimul rând, a consumatorilor de carne 
şi produse din carne de porc, de mistreŃ, de urs şi 
în ultimul timp şi de cal. 

Toate eforturile serviciilor veterinare, a medicilor 
veterinari sprijiniŃi de autorităŃi sau nu, rămân 
fără rezultat atâta timp cât toŃi cei care consumă 
carne şi produse din carne nu vor înŃelege şi nu 
vor respecta câteva reguli elementare, dar 
esenŃiale şi anume: 

1. Nu cumpăraŃi, nu consumaŃi şi nu oferiŃi spre 
consum carne şi/sau produse din carne care 
conŃin carne de porc, mistreŃ, urs, nutrie, cal, 
despre a căror sursă şi circuit comercial nu aveŃi 
informaŃii credibile şi uşor de verificat. 

2. Foarte rezervaŃi şi precauŃi să fiŃi mai ales 
când vi se oferă spre vânzare şi consum 
produse din carne în care aceasta nu este 

suficient de bine prelucrată termic şi conŃine şi 
carne de vânat cum este cazul afumăturilor, al 
cârnaŃilor uscaŃi etc. etc. 

3. Când cumpăraŃi carne de porc în carcasă sau 
părŃi din acesta, mai ales atunci când o faceŃi 
din sistemul de piaŃă neorganizat, solicitaŃi în 
mod expres să vi se facă dovada că examenul 
trichineloscopic a fost făcut de către un medic 
veterinar şi chiar şi atunci, dacă aveŃi cea mai 
mică îndoială, nu pregetaŃi în a repeta 
examinarea şi mai mult, folosiŃi carnea 
respectivă numai în preparate pregătite termic, 
prin fierbere, frigere. 

4. ToŃi consumatorii de carne trebuie să ştie că 
trichineloza apare la om numai dacă consumă 
carne de porc, de mistreŃ, de urs sau de cal 
(aceasta în cazul zonei europene) în care au fost 
prezente larve vii închistate de Trichinella spp. 
orice altă modalitate de a contacta această boală 
fiind exclusă. 

5. ToŃi consumatorii, dar mai ales procesatorii de 
carne (gospodine, bucătari, mezelari, 
vânători etc.) trebuie să ştie că larvele vii, deci 
infestante, prezente în carne, nu rezistă dacă în 
inima bucăŃilor de carne temperatura atinge cel 
puŃin 70-80°C timp de 20-30 de minute. 

6. De asemenea, trebuie să se ştie că şi 
congelarea cărnurilor poate constitui o metodă de 
inactivare a larvelor, dar acest procedeu trebuie 
aplicat numai sub supravegherea veterinarilor. 

7. ToŃi consumatorii dar şi procesatorii de carne 
mai trebuie să ştie că larvele acestui parazit 
se localizează şi sunt infestante numai în 
musculatura animalelor furnizoare de carne. Cu 
alte cuvinte, organele (ficat, pulmon, rinichi) şi 
grăsimea (slănina) de la acestea nu sunt 
infestante. 
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8. ToŃi cei care cresc în gospodărie un porc 
pentru Crăciun trebuie să ştie că sistemul de 
întreŃinere şi de alimentaŃie nu protejează 
animalul de a se îmbolnăvi de trichineloză, aşa 
că paza bună trece primejdia rea şi un control 
trichineloscopic la carne nu trebuie neglijat. 

9. ToŃi crescătorii de porci trebuie să cunoască 
faptul că trichineloza nu produce la animale 
nici un semn prin care acesta ar putea fi suspectat 
că este bolnav. 

10. De asemenea, toŃi crescătorii de porci mai 
trebuie să ştie că trichineloza nu trece de la un 
animal la altul, cu alte cuvinte, fiecare animal din 
grupul în care trăieşte va face boala numai dacă a 
consumat la rândul lui o carne cu larve vii 
închistate (la fel ca şi omul). 

11. Acest aspect este important de ştiut pentru că 
la sacrificare fiecare carcasă de porc sau 
mistreŃ ori urs trebuie separat examinată 
trichineloscopic. Nu faceŃi greşeala ca, atunci 
când sacrificaŃi în gospodărie mai mulŃi porci 
odată, să luaŃi la întâmplare carne doar de la unul 
pentru a face examenul trichineloscopic. 

12. Mai mult, trebuie să procedaŃi la o recoltare 
din zone anatomice recomandate de 
veterinari şi fiecare animal de la care s-au 
recoltat probele pentru examinare să fie foarte 
bine individualizat. 

Dacă în cazul sacrificărilor din abatoare 
examenul trichineloscopic sistematic a făcut ca 
numărul cazurilor de trichineloză umană să fie 
aproape inexistent, nu se poate spune, din păcate, 

acelaşi lucru pentru cărnurile de la porcii 
sacrificaŃi în gospodăriile proprii şi pentru 
cărnurile vândute pe căi nelegale şi nu în ultimul 
rând pentru carnea de mistreŃ sau urs, când 
aceasta ocoleşte sistemul legal de procesare şi 
valorificare. 

Aşa cum precizam la început, anual ne 
confruntăm cu cazuri de trichineloză umană, mai 
ales în perioada sacrificărilor tradiŃionale; analiza 
fiecărui incident ne demonstrează că greşeala a 
pornit de la sursa de carne consumată care fie nu 
a fost controlată, fie nu a fost corect examinată 
sau, mai rău, amestecată cu alte cărnuri de 
origine dubioasă. 

Este de asemenea drept să recunoaştem că în 
prezent dispunem pentru tratament la om de 
medicamente eficace care elimină multe dintre 
riscurile bolii, dar oricum boala rămâne un risc 
major şi nu trebuie uitat că tratamentul şi 
spitalizarea sunt costisitoare. 

Mai trebuie spus în încheiere că în cunoaşterea şi 
prevenirea trichinelozei la animale s-au făcut 
multe progrese, dar cu toate acestea examenul 
trichineloscopic al cărnii va mai rămâne încă 
mult timp singura metodă de prevenire a 
trichinelozei la om. Pentru ca în cel mai scurt 
timp să putem spune că trichineloza nu mai este 
o zoonoză, este nevoie ca toŃi cei care consumă, 
prepară şi valorifică carnea de porc, de mistreŃ, 
de urs sau cal, atunci când au cea mai mică 
îndoială, să consulte fără rezerve un veterinar 
care va şti să-i sfătuiască şi să-i ferească de un 
accident periculos şi neplăcut. 

 
 
 
 


