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Introducere 

Trichineloza este o parazitozoonoză produsă de 
specii ale genului Trichinella care poate evolua 
grav, uneori letal la om şi asimptomatic la cele 
mai multe specii de animale la care se întâlneşte 
(carnivore, omnivore, rozătoare, unele ierbivore). 

În ultimii ani, trichineloza a devenit o zoonoză 
de care se vorbeşte tot mai mult, atât în cercurile 
de specialişti cât şi în mijloacele mass-media. 
Aceasta se datorează numărului mare de 
îmbolnăviri apărute la om, uneori cu evoluŃie 
severă, cu complicaŃii, chiar deces şi numărului 
crescut de animale (mai ales porci) depistate a fi 
infestate cu Trichinella. Se estimează că 
aproximativ 11 milioane de oameni sunt afectaŃi 
în întreaga lume (1). 

Astfel, trichineloza are multiple implicaŃii 
medicale, sociale şi economice, constituind o 
problemă majoră de sănătate, fiind o boală cu o 
largă răspândire şi a cărei profilaxie depinde de o 
cât mai bună informare a populaŃiei şi, mai ales, 
de buna organizare a măsurilor sanitar-
veterinare.    

Istoric 

Se pare că boala a existat la om şi animale din 
vechi timpuri. Evreii au fost opriŃi încă din 
antichitate, prin lege, să consume carne de porc. 
În sec. VII e.n. Mahomed a exclus carnea de porc 
din consumul credincioşilor musulmani. În 1974 
au fost descoperite chisturi de Trichinella în 
musculatura intercostală a unei mumii egiptene, 
ce data cu 1200 de ani î.e.n (2, 3). În 1835 James 
Paget, student la medicină, a observat numeroase 
formaŃiuni chistice în musculatura unui italian 

decedat de TBC. În 1896 Raillet  denumeşte 
parazitul ca Trichinella spiralis. La animale 
primul care a identificat parazitul a fost 
americanul Leidy, în 1846 la porc.  

În  1862, pe baza semnelor clinice, Friederich 
pune pentru prima dată diagnosticul de 
trichineloză la om intravitam, diagnostic 
confirmat ulterior prin biopsie din musculatura 
gambei.  

În  România, în 1868 Scheiber, la Spitalul ColŃea 
din Bucureşti, descrie primul caz de trichineloză 
la un cadavru uman. În 1874 la Iaşi izbucneşte un 
episod de trichineloză în care din 6 persoane care 
s-au îmbolnăvit 3 au decedat. 

În  România în 1959 s-a extins examenul 
trichineloscopic şi la porcii sacrificaŃi în 
gospodăriile populaŃiei, în prezent acesta fiind 
obligatoriu pentru toate cărnurile provenite de la 
porcine, mistreŃi, urşi, nutrii şi cabaline (2, 3, 4).  

Epidemiologie  

Trichineloza e o boală cu repartiŃie universală, 
întâlnindu-se cu o frecvenŃă mai mare în Europa 
Centrală, Europa de Est şi America de Nord. 

În  răspândirea parazitului în natură se disting 
două focare: focarul sinantrop, care cuprinde 
animale din imediata apropiere a omului (câine, 
pisică, şobolan, porc) şi focarul silvatic, format 
din animale de pădure. Cele două circuite se pot 
menŃine independente, dar între ele pot exista 
multiple intereferenŃe, trichineloza fiind 
menŃinută prin legăturile trofice existente între 
animale (1). 
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Porcul şi focarele sinantrope (domestice) 
constituie problema esenŃială în epidemiologia 
trichinelozei. Porcii sunt principala sursă de 
infecŃie, carnea lor intră frecvent în alimentaŃia 
populaŃiei, mai ales în zonele temperate din 
Europa şi America. InfestaŃia lor e în strânsă 
legătură cu modul de creştere, de alimentaŃie şi 
existenŃa sursei parazitare.  

În  contaminarea porcilor un rol deosebit de 
important îi revine şobolanului. Preferă carnea 
în locul cerealelor, astfel se întâlneşte o incidenŃă 
mai mare a trichinelozei la şobolanii care trăiesc 
în ecarisaje, abatoare, ferme de porci, pe grămezi 
de gunoi (5, 6).  

Se consideră că infestarea cailor cu larve de 
Trichinella are loc în perioada când sunt furajaŃi 
cu cereale concasate, care ar putea conŃine 
cadavre de rozătoare infestate, sau contaminarea 
furajelor s-a putut realiza prin expulzia de larve 
infestante sau fragmente nedigerate de carne de 
către şobolani şi şoareci (7). 

Animalele de câmp şi pădure reprezintă un 
permanent rezervor al trichinelozei. S-a constatat 
ca lupul, jderul, pisica sălbatică, vulpea, dihorul 
sunt infestate în proporŃii de 40-50%. Dintre 
animalele sălbatice, carnea de urs sau de mistreŃ 
este o sursă de contaminare umană, mai ales dacă 
se consumă carnea neverificată trichineloscopic 
sau insuficient preparată termic (2, 8). 

Îmbolnăvirile de trichineloză la om sunt grupate 
în focare sau epidemii. Un focar corespunde 
consumului de carne de la animalul infestat, de 
către mai multe persoane. Extinderea şi 

gravitatea epidemiilor sunt determinate de 
interferenŃa a doi factori: parazitul şi gazda. 
Gazda e implicată prin capacitatea de apărare, 
rezistenŃa organismului şi reactivitatea 
imunologică. Parazitul intervine prin cantitatea 
de larve ingerate (gradul de infestare al cărnii şi 
cantitatea de carne consumată) şi puterea 
infestantă a larvelor (vârsta şi viabilitatea 
larvelor) (2, 3). 

Dintre surse, mai frecvent incriminată în 
îmbolnăviri este carnea de porc. Un factor 
favorizant al infestării este consumul de carne 
insuficient preparată termic sau chiar crudă. 
Carnea provenită din vânat (urs, mistreŃ) e adesea 
consumată ca friptură în sânge, iar cea care 
provine din acŃiuni de braconaj e adesea sustrasă 
controlului sanitar veterinar. Cu toate că e 
obligatoriu examenul trichineloscopic al tuturor 
sacrificărilor care se fac în abatoare sau în 
sectorul particular, se mai întâmplă să fie 
comercializată şi carne provenită din sacrificări 
clandestine sau de necesitate, care e sustrasă 
acestui examen trichineloscopic (Guruz AY. The 
world’s largest Trichinella britovi outbreak in 
Izmir, Turkey, 2004). 

Carnea de cal, câine, pisică reprezintă alimente 
obişnuite pentru unele populaŃii din diverse zone 
ale lumii. Astfel, în FranŃa în 1985 au fost 
semnalate două epidemii de trichineloză datorate 
consumului de carne de cal. În Italia în 1975 şi 
1984 au fost de asemenea diagnosticate cazuri de 
trichineloză prin consum de carne de cal (2, 9, 
10). În  România examenul trichineloscopic la 
caii sacrificaŃi în Ńară şi examenul serologic 
ELISA la cei exportaŃi vii sunt obligatorii (2, 8).  
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În Ńara noastră trichineloza are o netă evoluŃie 
sezonieră, îmbolnăviri numeroase fiind 
înregistrate în sezonul de iarnă, în jurul 
Crăciunului (decembrie-februarie). Cu toate 
acestea, şi în cursul anului trichineloza e 
prezentă, chiar şi în lunile de vară (2, 11). 

Manifestări clinice 

Severitatea şi durata manifestărilor clinice sunt în 
funcŃie de doza infectantă şi de rata reproducerii 
parazitului.  

Ciclul biologic al parazitului şi patogeneza bolii 
explică manifestările clinice. Astfel, perioada de 

incubaŃie a bolii (24-48 h), când larvele ingerate 
se dechistează în intestin şi devin larve adulte, 
este asimptomatică.  

Perioada de stare corespunde cu etapa intestinală 
a ciclului biologic, simptomatologia fiind 
reprezentată de greŃuri, vărsături, diaree, febră. În  
etapa de diseminare hematogenă a larvelor 
pacientul prezintă manifestări toxico-alergice: 
edeme palpebrale (edemele se pot extinde, 
cuprinzând toată faŃa, de unde şi denumirea de 
“boala capetelor umflate”), urticarie, mialgii, 
peteşii subunghiale, febră; de asemenea se 
observă şi o hipereozinofilie.  

 

  
 
   Edem palpebral    Peteşii subunghiale 

Alcamo’s Fundamentals of Microbiology by Jeffrey C. Pommervill, 7-th edition 
 
 

Datorită fenomenelor viscero-toxice, această fază 
este critică, putându-se ajunge chiar la deces. Pot 
apărea complicaŃii grave, ca meningoencefalita 
sau miocardita.  

Deoarece larvele nu sunt complet izolate şi 
toxinele lor pot disemina în organism, şi etapa 
următoare, de închistare a larvelor în 
musculatura, este tot o perioadă critică. Pacientul 
prezintă mialgii, semne de miocardită toxică, 
febră. După aproximativ 7 săptămâni de la 
infestare, pacientul prezintă doar mialgii discrete, 
larvele din muşchi putând rămâne viabile chiar 
20 de ani (12). 

Profilaxie 

Pentru a ne asigura că mâncatul rămâne o 
experienŃă plăcută şi lipsită de ameninŃarea 
îmbolnăvirii, trebuie luate o serie de măsuri. 

SiguranŃa alimentelor nu poate deveni un fapt 
real decât dacă ea constituie o responsabilitate a 

tuturor celor implicaŃi în domeniul alimentar, de 
la profesionişti la consumatori. 

Cel mai bun mod în care se poate pune în 
practică siguranŃa alimentelor este o bună 
informare referitor la principiile de bază ale 
producerii alimentelor şi a tratării lor sigure 
acasă. 

La nivel individual se recomandă evitarea 
consumării preparatelor proaspete de carne de 
porc, vânat, alte animale sub formă de cârnaŃi, 
pastramă, şuncă, slănină, fripturi în sânge, 
nesupuse controlului sanitar-veterinar. Pentru 
prevenirea unei posibile îmbolnăviri, carnea 
trebuie să fie bine prelucrată termic: carnea tăiată 
în fragmente ce nu depăşesc în grosime 10 cm va 
trebui să fiarbă la o temperatura de 80°C o oră, 
iar la 100°C o jumătate de oră. Pot distruge 
larvele şi temperaturile scăzute: carnea trebuie 
menŃinută la -15°C 20 de zile, la -30°C 3 zile sau 
la -38°C toate larvele pot fi distruse în 40 de 
minute (12, 13, 14). 
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În gospodăriile particulare e importantă stârpirea 
şobolanilor pentru ca aceştia să nu ajungă în 
hrana porcilor. Nu trebuie hrăniŃi porcii cu resturi 
din sacrificările altor porci, posibili infestaŃi. Tot 
în mediul rural trebuie combătut obiceiul de a 
lăsa porcii liberi, vagabondajul pe marginea 
şanŃurilor, în grămezi de gunoi, deoarece acestea 
le oferă ocazia de a se hrăni cu cadavre de 
şobolani, câini sau pisici, care pot fi infestaŃi (4).  

Pe plan naŃional măsurile de profilaxie colectivă 
includ controlul sanitar-veterinar prin examen 
trichineloscopic al porcilor sacrificaŃi în abatoare 
şi gospodării proprii, examenul trichineloscopic 
al cărnii de vânat, creşterea porcilor în condiŃii 
igienice, acŃiuni de deratizare la nivelul 
abatoarelor, crescătoriilor de porci, fermelor 

zootehnice, efectuarea unei anchete complexe 
epidemiologice şi epizootologice în vederea 
depistării originii cărnii infestate şi Ńinerea sub 
observaŃie pe toŃi cei care au consumat din 
aceeaşi sursă carne infestată (4, 13, 14, 15).  

Calitatea şi siguranŃa alimentelor se bazează pe 
eforturile tuturor celor implicaŃi în lanŃul 
complex care include producŃia, procesarea, 
transportul şi consumul.  

Conform Uniunii Europeane şi OrganizaŃiei 
Mondiale a SănătăŃii – siguranŃa alimentelor este 
o responsabilitate a tuturor, începând de la 
originea lor până în momentul în care ajung pe 
masă. Este necesară şi importantă conlucrarea 
dintre medicii umani şi veterinari, precum şi 
educaŃia sanitară a populaŃiei. 
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