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Trichineloza este o boală parazitară, o 
antropozoonoză, dată de genul Trichinella, cel 
mai adesea de specia T. spiralis. Deşi boala era 
cunoscută din antichitate, abia în sec. al XIX-lea 
s-a emis ipoteza că parazitul se transmite prin 
carne insuficient prelucrată termic. Ipoteza a fost 
acceptată de întreaga comunitate ştiinŃifică abia 
după 20 de ani de la lansarea ei (Arnold, 2005). 

Trichineloza, parazitoză cu receptivitate 
universală a fost şi este mai frecventă în emisfera 
nordică din Europa şi America. În România 
primul caz de trichineloză a fost diagnosticat în 
1868. În acelaşi an s-a depistat şi primul caz de 
infestare la porc. Dupa 1961 boala devine cu 
declarare obligatorie. În ultimele două decenii 
ale secolului XX, situaŃia trichinelozei la om şi 
animale, în România, a prezentat o permanentă 
creştere. 

Pornind de la aceste premise, ne-am propus să 
stabilim zonelor cu pondere ridicată a 
trichinelozei umane în centrul şi NV-ul României 
prin studiu retrospectiv şi să evaluăm 
dimensiunilor infestării cu Trichinella în 
populaŃia aparent sănătoasă, prin evidenŃierea 
anticorpilor anamnestici. 

Material şi metode 

● Am întreprins un studiu retrospectiv, care a 
constat în analiza situaŃiei trichinelozei în zona 
de centru şi nord-vest a României, pe baza 
datelor raportate official, la nivel local. Pentru 
aceasta am cules informaŃii de la AutorităŃile de 
Sănătate Publică JudeŃene (ASP-uri), către care 
se raportează cazurile din Clinicile de Boli 
Contagioase.  ASP-urile judeŃene de la care am 
inventariat datele sunt: Alba (AB), Bihor (BH), 
BistriŃa-Năsăud (BN), Cluj (CJ), Harghita (HR), 
Maramureş (MM), Mureş (MS), Satu-Mare 
(SM), Sălaj (SJ), Sibiu (SB) şi parŃial Covasna 

(CV). Perioada luată în studiu este de 16 ani 
(1990-2005). Datele au fost prelucrate statistic 
stabilindu-se incidenŃa la 100000 locuitori şi 
tendinŃa de evoluŃie a parazitozei. 

● De asemenea am efectuat un studiu prospectiv 
privind distribuŃia anticorpilor anamnestici anti – 
Trichinella în loturi de populaŃie din trei judeŃe:  
BH – 82 probe, CJ – 91probe,  SM – 119 probe. 
Am folosit tehnica de investigare – ELISA 
pentru depistarea anticorpilor IgG. 

Rezultate şi discuŃii 

În zona şi perioada studiată am înregistrat un 
număr de 4743 de cazuri de trichineloză, cu o 
medie anuală de 296,4 cazuri. Datele statistice 
care sunt raportate oficial, cele cu care noi vom 
opera şi pe baza cărora vom trage concluzii, nu 
reprezintă totalitatea cazurilor de trichineloză, 
fenomenul infestării cu acest parazit prezentând 
dimensiuni mult mai mari. Aceasta din cauză că 
numeroase cazuri scapă diagnosticului şi nu-şi 
regăsesc locul în datele statistice raportate local 
şi central. Este cazul unor mialgii, nevralgii, 
poliartrite, afecŃiuni cardiace şi altele, ce sunt 
considerate ca având altă etiologie. Din cauza 
polimorfismului său clinic şi în condiŃiile 
apariŃiei unor cazuri lipsite de un anumit context 
epidemiologic, trichineloza devine o boală care 
nu este totdeauna diagnosticată. SituaŃia 
trichinelozei din SE Europei este caracterizată de 
Dupouy-Camet (2006), care arată că prevalenŃa 
trichinelozei animale şi umane este ridicată în 
Bulgaria, Serbia, Muntenegro, România şi 
CroaŃia. În Ungaria, Slovenia şi Turcia 
parazitoza este sporadică, iar în Grecia şi 
Macedonia nu a fost raportată în ultimii ani. 

Comparând distribuŃia cazurilor pe judeŃe, pentru 
a stabili zonele cu pondere ridicată o zoonozei 
(Fig. 1), se constată că numărul cel mai mare de 
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cazuri apar în judeŃul MS, 894, urmat de AB cu 
701, BH cu 670, SB cu 555 şi CJ cu 552. 
Urmează, cu afectare medie BN cu 394 cazuri, 
MM cu 328 cazuri şi SM cu 301  cazuri,  valori 
minime fiind în SJ, 201 cazuri şi HR 147 de 
cazuri. Totuşi numărul absolut de cazuri nu ne 
relevă dimensiunea parazitozei în populaŃie. 
Pentru aceasta am raportat cazurile consemnate 
la populaŃia judeŃului respective şi astfel am 
putut compara în mod real răspândirea 
parazitului în teritoriul celor 10 judeŃe. SituaŃia 

se modifică, pe baza acestor date, faŃă de ceea ce 
apărea la compararea doar a cazurilor înregistrate 
(Fig. 2). În CV incidenŃa medie multianuală la 
100.000 locuitori, calculată pentru anii în care 
am avut raportări, este cea mai ridicată (23,36 
0/0000). Probabil că din acest judeŃ au fost 
raportate doar cazurile care au evoluat în focare 
cu număr mare de îmbolnăviri, neexistând date 
pentru anii în care au apărut doar cazuri 
sporadice sau nu s-a înregistrat nici un caz de 
boală. 
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Figura 1     Figura 2 
 
 
Discutând situaŃia zonelor comparabile din punct 
de vedere al unităŃii datelor culese, constatăm că 
judeŃul AB este cel mai afectat de trichineloză, 
cu o morbiditate medie multianuală la 100.000 
locuitori, de 10,82. Pe locul doi se situează 
judeŃul MS, cu 9,18 0/0000. Clujul este depăşit 
în morbiditate de BN şi SB, unde incidenŃele la 
100.000 locuitori sunt de 7,52, respective 7,62. 
JudeŃul CJ trece în zona de afectare medie, cu 
4,77 0/000, alături de SM - 4,72 0/0000 şi  SJ – 
4,77 0/0000. HR şi MM sunt zonele cel mai 
puŃin afectate din teritoriul studiat, cu 3,28 şi 
3,78  cazuri la 100.000 locuitori (Fig. 2).  

Pe baza acestor indici, zonele cu ponderea cea 
mai mare a trichinelozei sunt AB, MS, SB şi BN.   

Morbiditatea variază şi în cadrul aceluiaşi judeŃ 
de la un an la altul. IncidenŃa la 100.000 locuitori 
pe ani şi judeŃe este redată în tabelul 1. Există, în 
unele judeŃe, ani fără cazuri de trichineloză. 

Asemenea situaŃii găsim în judeŃele HR, MM, SJ, 
SM, sau chiar şi în BN şi SB.  Faptul că în anii 
anteriori sau posteriori acestor situaŃii boala este 
prezentă dovedeşte că trichineloza, în zona 
studiată, are o distribuŃie generală. Aceasta se 
datoreşte faptului că trichineloza apare în toate 
zonele Ńării, aşa după cum sublinia Gherman 
(1994), ca “o infecŃie de biocenoză mixtă, în care 
rezervorul domestic şi cel silvatic se completează 
reciproc într-un mod asemănător peste tot în 
zonă”.  

Existând variaŃiile menŃionate în distribuŃia 
geografică a cazurilor de boală şi dorind să 
exprimăm care este direcŃia de evoluŃie în timp a 
parazitismului cu T. spiralis în teritoriu, am 
trasat liniile de tendinŃă pentru fiecare judeŃ în 
parte. În felul acesta am realizat o modalitate mai 
certă de a face o prognoză asupra evoluŃiei 
parazitozei în zona de studiu. Liniile de tendinŃă 
sunt ascendente pentru judeŃele BH, SM şi SB. 
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Prognoza cea mai alarmantă, cu limite ale dreptei 
de tendinŃă foarte largi, apare pentru judeŃele BH 
şi SB. SituaŃia este staŃionară în judeŃele AB şi  
MM şi are o tendinŃă descendentă în judeŃele 
BN, CJ, MS, SJ şi HG. În judeŃele BN şi MS 
incidenŃele medii multianuale sunt foarte mari. 

Prognoza de scădere a intensităŃii de parazitare 
pare să fie dată ori de saturarea nişei ecologice, 
ori de lipsa unor focare cu număr mare de cazuri 
în ultimii ani ai perioadei de 16 ani. Pe baza 
tendinŃei de evoluŃie boala este cu prognoză 
nefavorabilă în judeŃele SB, SJ şi BH. 

 
 

Tabel 1 
IncidenŃa la 100000 locuitori a trichinelozei, pe ani şi judeŃe 

 
Ani AB BH BN CJ HG MM MS SM SJ SB Total CV 

 Morbid. Morbid. Morbid. Morbid. Morbid. Morbid. Morbid. Morbid. Morbid. Morbid. Morbid. Morbid. 

1990 10.47 0.61 4.56 1.21 0 0.54 4.8 0 2.55 5.79 2.89 ? 

1991 2.38 0.15 12.8 1.48 0.83 0.89 5.29 16.79 0.73 2.24 2.56 ? 

1992 7.13 1.2 9.72 7 5.53 0 0.48 0 8.73 2.45 3.71 55.42 

1993 2.66 2.48 13.7 16.05 0.28 4.17 62.11 0 8.18 0.64 13.04 49.89 

1994 9.03 8.93 9.43 10.67 0 0.18 8.85 4.66 0 18.79 7.65 ? 

1995 5.41 5.07 26.8 9.89 22.82 13.64 11.89 1.48 13.31 3.36 10.4 ? 

1996 6.19 6.21 1.22 2.61 0 0.74 6.45 9.89 7.28 1.35 4.15 ? 

1997 55.46 0.16 1.53 2.07 1.16 21.71 8.46 1.84 0.77 11.69 10.26 ? 

1998 4.99 0.48 15.6 1.51 0 0 12.28 4.34 7.75 0 4.22 14.73 

1999 22.97 28.46 5.52 11.9 2.04 5.96 4.32 5.63 7.01 2.71 10.56 ? 

2000 8.08 12.42 4.6 1.67 2.63 6.17 2.66 5.13 0 1.8 4.79 3.47 

2001 6.08 20.02 7.36 3.89 4.97 0 7.98 16.16 14.29 20.75 9.86 3.46 

2002 9.11 6.76 6.44 0 2.05 2.07 2.33 1.79 0 3.38 3.3 58.93 

2003 11.14 2.41 0 0.56 0 0 2.99 12.31 0 10.83 3.82 0 

2004 6.58 8.85 0 4.72 0 1.13 5.81 8.21 3.86 15.34 5.76 13.86 

2005 6.08 3.16 0.92 0.42 0 3.58 0.83 3.59 1.93 22.11 4.1 9.97 

Morb. 
medie 

10.82 6.62 7.52 4.72 3.28 3.78 9.18 4.72 4.77 7.62 6.36 23.36 

Ten- 
dinta 

S A D D D S D A D A S  

 
 
 
 
Nu trebuie neglijate, însă, nici celelalte zone, 
deoarece endemic, în accepŃiune medicală, 
înseamnă nu neapărat incidenŃă ridicată, cât 
menŃinerea constantă a bolii, chiar dacă aceasta 
evoluează la nivel scăzut din punct de vedere al 
cazurilor existente. Putem considera, deci, că 
trichineloza are o distribuŃie generală în centrul 
şi NV României, fiind endemică în zona studiată. 
De asemenea, nu se poate afirma că în zonă 
există diferenŃe semnificative între judeŃe în ceea 
ce priveşte standardul de viaŃă de cultură, de 
educaŃie sanitară sau al unor obiceiuri alimentare 
cu totul particulare. În lipsa, deci, a unor 

particularităŃi speciale pentru anumite regiuni ale 
zonei, boala, în cazuri izolate sau în focare, apare 
cu o incidenŃă mai mare sau mai mică în tot 
teritoriul luat în discuŃie. 

Din analiza datelor ne-am oprit atenŃia şi asupra 
distribuŃiei cazurilor pe grupe de vârstă. Am 
analizat această distribuŃie pentru perioada 2000-
2005, deoarece înainte de anul 2000 nu a existat 
obligativitatea raportării către ASP-uri a 
cazurilor de trichineloză pe grupe de vârstă. Am 
constatat că boala este prezentă la copii, în 
fiecare judeŃ. Deci infestarea se poate produce la 
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orice vârstă (Fig. 3). Ca număr de cazuri acestea 
predomină la adulŃi. Am înregistrat însă şi 7 
cazuri la copii sub 2 ani. Nu am reuşit să 
exprimăm incidenŃa la 100000 locuitori pe 

judeŃe, dar pe ansamblul zonei se constată 
incidenŃe mai ridicate la populaŃia infantilă în 4 
din cei 6 ani, iar în anul 2003 nivelul de afectare 
este aproape acelaşi (Fig. 4).  

  
 

Figura 3                                                                 Figura 4 
 
 
Aceste observaŃii şi constatări trebuie să fie un 
semnal de alarmă privitor la atenŃia care se cere 
acordată igienei alimentaŃiei populaŃiei infantile.  

Am întreprins şi un studiu serologic pentru că nu 
putem stabili dimensiunile răspâdirii parazitozei 
în populaŃie, doar pe baza cazurilor de boală. 
Argumentele în favoarea necesităŃii studiului 
serologi sunt faptul că o parte a cazurilor 
evoluează asiptomatic sau cu semne clinice 
nespecifice, că nivelul infestării în populaŃie este 
mult mai mare decât numărul cazurilor 
diagnosticate, că gravitatea infestării depinde de 
numărul de larve ingerate şi de eventuala stare de 
imunitate câştigată după o expunere anterioară, 
că există diferenŃă între  infestarea cu Trichinella 
şi trichineloza ca boală, că numai o parte din cei 
care au consumat aceeaşi carne infestată fac 
boala, aceasta manifestându-se sub diferite forme 
clinice (Bruschi, 2002, Palmer, 2005). 

Seropozitivitatea generală este de 16,01%. Apar 
şi un număr de 12 cazuri în care testul s-a situat 
în zona gri. Aceste cazuri sunt fie la distanŃă de 
momentul infestării şi sunt în curs de negativare, 
fie sunt în faza de seroconversie (Dupouy-
Camet, 2002). Nivelul de seropozitivitate variază 
de la o zonă la alta. Astfel în BH acesta este de 
12,2%, aproape identic cu cel din CJ de 12,02%, 
în timp ce în SM nivelul este aproape dublu, 
21,85% (Fig. 5). Nivelul anticorpilor 
anamnestici, în cele trei zone, este mult mai mare 
decât morbiditatea medie multianuală, care se 
situează în jurul valorii de 5-6 la 100000 
locuitori. 

Aceste valori pozitive obŃinute prin testare nu 
reprezintă o prognoză de boală. Ele sunt, ca şi în 
cazul altor parazitoze, hidatidoza de exemplu, 
expresia proporŃiei în care populaŃia a venit în 
contact cu elementele parazitare infectante. 
Aceste valori ne dau indicii asupra circulaŃiei şi 
prezenŃei parazitului în teritoriul din care provin 
loturile testate.  
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Figura 5                                                               Figura 6 
 
 
Din loturile investigate la 201 cazuri am avut date 
privind sexul, mediul de provenienŃă şi vârsta. 
DistribuŃia cazurilor pozitive pe aceste categorii 
de populaŃie este redată în Fig. 6. Ceea ce atrage 
din nou atenŃia este numărul mare de cazuri 
pozitive la copii, 11 din 36. Remarcăm că într-un 
caz vârsta era de sub 2 ani. Luând în calcul 
posibilitatea unor reacŃii încrucişate cu alŃi 
helminŃi, care ar putea fi prezenŃi la copii, totuşi 
numărul cazurilor pozitive este mare, pentru că 
testul cu care am lucrat are o specificitate de 95%. 

Concluzii 

- Trichineloza, în zona centrală şi de NV a 
României, are o distribuŃie generală cu evoluŃie   
endemică. 

- Zonele cu incidenŃă mai mare a bolii sunt AB, 
MS, SB, BN. 

- Parazitoza prezintă tendinŃă de evoluŃie 
ascendentă în SB, SJ, BH. 

- Pondere mare a seropozitivităŃii apare în SM. 

- Există diferenŃe ale intensităŃii de parazitare în 
cadrul zonei studiate, amploarea acestora 
putându-se modifica în funcŃie de izbucniri ale 
parazitozei în focare. 

- Nivelul anticorpilor anamnestici indică 
magnitudinea distribuŃiei parazitului în populaŃie. 

- Necesitatea acordării unei atenŃii sporite igienei 
alimentaŃiei, în special la copii. 

- Ne aşteptăm la apariŃia unor modificări în 
distribuŃia generală şi în diferite categorii de 
populaŃie a parazitozei odată cu introducerea 

normelor Europene legate de sacrificarea 
animalelor şi controlul cărnii. 

SUMMARY 

Determination of the regions with high 
weight of the human trichinellosis in the 
center and north-west of Romania 

The work proposes: determining the areas 
with high level of human trichinella in the 
center and north-western parts of Romania, 
through a retrospective study of the officially 
reported data, at a local level – evaluating 
the infestation extent of trichinella in the 
apparently healthy population through 
distinguishing the anamnostic antibodies. 

We have ascertained that the parasitosis is 
present in the whole territory, that it is 
differentiated in the areas with high 
incidence, such as AB (10.82%ooo), MS 
(9.18%ooo), SB (7.62%ooo) and BN 
(52%ooo) as the evolutionary trend of the 
disease is ascensional in SB, SJ and BH, 
that the 12.2% seropositivity in BH, 12.02% 
in CJ and 21.85% in SM is much higher that 
the average annual morbidity (5-6%ooo). 
The high value of the parasitosis is 
remarked at the infantile population, a reality 
not at all neglectable. 

The conclusion is that the Trichinella in the 
central and north-western parts of Romania 
has a general distribution with endemic 
evolution, still representing a serious public 
health problem.  
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