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REZUMAT 

Trichineloza este considerată a fi o zoonoză gravă, produsă de un agent 
parazitar și transmisă pe cale orală prin consum de carne (mușchi) infestată cu larve 
de Trichinella spp. Chiar dacă la animale boala are de cele mai multe ori un caracter 
subclinic, în cazul omului, infestațiile sunt de obicei grave, putând fi chiar fatale în 
anumite cazuri, dacă nu se intervine terapeutic la timp. Ajunse în organismul gazdei, 
larvele de Trichinella sunt eliberate de la nivelul musculaturii ingerate, prin acțiunea 
sucului gastric, apoi, ajunse la nivel intestinal, va avea loc reproducerea sexuată în 
urma căreia va rezulta o nouă generație de stadii larvare. Acestea din urmă, migrează 
pe cale circulatorie până la nivelul celulelor musculare striate, nivel la care formează 
chisturi musculare. În cazul animalelor infestate, simptomele clinice specifice acestei 
parazitoze sunt absente, însă prezența leziunilor sugerează posibilitatea existenței 
unor disfuncții ale capacității de efort, noțiune slab abordată în cercetarea biologiei 
trichinelozei. 

Genul Trichinella cuprinde nouă specii, Trichinella spiralis fiind o specie 
cosmopolită, răspândită mai frecvent în mediul sinantropic, Trichinella britovi 
raportată mai frecvent în mediul silvatic, Trichinella zimbabwensis, T. nelsoni, T. papuae 
răspândite în zone tropicale, iar Trichinella nativa a fost raportată la gazde ce trăiesc în 
regiuni polare. 

Din punct de vedere al ciclului biologic al acestui parazit, sursa de contaminare 
principală pentru oameni este reprezentată de porcul domestic, însă și rozătoarele 
sunt rezervor de infecție pentru porci. În ciclul silvatic, carnivorele sălbatice sunt 
responsabile de infecție, rozătoarele având și de acestă dată un rol important în 
menținerea infecției.  

Contaminarea omului cu de carne de vânat (mai frecvent mistreț) se datorează 
consumului acesteia netratată / insuficient tratată termic, eficacității scăzute a 
serviciilor veterinare, practicarea zootehniei tradiționale, ș.a. 

Efortul este definit ca fiind o capacitate a unui organism de a desfășura un lucru 
mecanic de intensitate crescută și pentru o durată lungă de timp, iar efortul fizic 
reprezintă o solicitare motrică cu caractere bine definite, ținând cont de parametrii 
acestuia (Rinderu și Ilinca, 2005). În dicționarul explicativ al limbii române, efortul 
este definit ca fiind concentrarea voluntară a forțelor fizice sau psihice ale organismul 
în vederea realizării unui randament superior celui obișnuit. În timpul efortului, 
organismul este solicitat atât fizic, cât și psihic și emoțional (Hollman și colab., 2000). 

Pentru evaluarea efortului muscular la animalele de laborator, au fost elaborate 
mai multe teste de rezistență (testul de înot, testul open field, metoda ”Footing”, 
metoda antrenamentului izometric și metoda ”Cooper”) și teste de viteză 
(antrenamentul tip ”punct de vedere energetic”, testul ”Fortlek”, testul navetă). 
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Există numeroase studii realizate până în prezent pe tema trichinelozei, în 
special datorită potențialului zoonotic al acesteia, însă nu sunt multe abordări care să 
evalueze efectul infestației cu Trichinella asupa capacității de efort. Este cunoscut 
faptul că trichineloza animală are în general un caracter subclinic, uneori chiar și în 
infestații masive, totuși, faptul că Trichinella se transmite prin prădătorism de la o 
gazdă la alta, ridică întrebarea dacă infestația are capacitatea de a crește șansele ca o 
gazdă pradă infestată să fie capturată mai ușor de către un prădător. 

 
Scopurile prezentei lucrări au fost: 

• dezvoltarea și standardizarea unui model experimental pentru evaluarea efortului 
muscular la șoareci de laborator neinfectați și evaluarea eficacității acestuia la 
șoareci antrenați comparativ cu șoareci neantrenați; 

• aplicarea metodei experimentale pentru evaluarea capacității de efort muscular, 
comparativ între loturi de șoareci infestați cu doze diferite de Trichinella spiralis și 
un lot martor negativ; 

• evaluarea gradului de infestare cu Trichinella spp. la speciile de carnivore sălbatice 
din fauna României și indentificarea speciilor circulante prin biologie moleculară. 

 
Prima parte (I) (stadiul actual al cunoașterii) a prezentei teze de doctorat este 

structurată pe două capitole și cuprinde rezumate din literatura de specialitate 
referitoare la efortul muscular și epidemiologia trichinelozei la carnivorele sălbatice. 
Capitolul I.1 cuprinde date din literatură cu privire la efortul muscular (definiție, 
clasificare, fiziologie) precum și principalele metode de evaluare ale acestuia în 
medicina sportivă cu aplicații la animalele de laborator. În Capitolul I.2 este abordată 
epidemiologia infestației cu nematode din genul Trichinella la carnivorele sălbatice în 
Europa, fiind prezentate în principal date de ditribuție, prevalență și diversitate de 
specii, pe baza informațiilor bibliografice recente. 

 
Partea a doua (II) a tezei (cercetări proprii) include mai multe capitole (scopul 

cercetării, rezultate, structurate pe trei capitole, concluzii generale și recomandări). 
Fiecare capitol reprezentă câte un studiu original, două dintre acestea fiind 
experimentale. În Capitolul II.1 este descris modelul experimental elaborat pentru 
studiul efortului muscular. Capitolul II.2 descrie studiul experimental de infestare a 
șoarecilor de laborator cu Trichinella spiralis și evaluarea efectului acestei infestații 
asupra activității musculare. Capitolul II.3 cuprinde date epidemiologice despre 
prevalența speciilor de Trichinella spp. la carnivorele sălbatice din România. Cele trei 
capitole sunt urmate de concluzii și recomandări și elementele de originalitate ale 
tezei. Teza se încheie cu bibliografia citată (180 de titluri). 

Ținând cont de fatul că există numeroase modalități de evaluare a capacității de 
efort la animalele de laborator, obliectivele Capitolului II.1 au fost de a dezvolta și 
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standardiza un model experimental și de a evalua eficiența acestui protocol, 
comparativ la șoareci de laborator antrenați față de șoareci neantrenați. Pentru acest 
studiu, s-au folosit zece șoareci de laborator, împărțiți în două loturi. Un lot de 5 
șoareci neantrenați și un lot de 5 șoareci antrenați în prealabil. Capacitatea de efort a 
fost evaluată utilizând o roată de efort (IntellioBio) conectată la un computer și un soft 
dedicat. Puterea instantanee în cazul primului experiment a fost semnficativ mai mică 
(p<0.5) la lotul martor neantrenat (IP=210.55) decât la lotul experimental antrenat 
(IP=201.53). Aceleași rezultate au fost obținute și în cazul puterii maxime (p<0.5) 
(MP=370.93 la lotul martor nenatrenat; MP=346.80 la lotul experimental antrenat). În 
cazul celui de al doilea experiment (cu durata de 20 de minute) nu au existat diferențe 
în cadrul lotului antrenat pentru valoarea IP la 5 minute (201.53) și la 20 minute 
(201.61), aspect ce donotă o capacitate susținută de efort. Rezultatele acestui studiu 
relevă utilitatea modelului prezentat în evaluarea infestației cu Trichinella spp. asupra 
activității musculare a șoarecilor infestați comparativ cu cei neinfestați. 

Infestația cu Trichinella spp. la animale este aparent asimptomatică, însă 
distrucția celulelor musculare împreună cu factori imunologici și biochimici, par a crea 
disfuncții ce au ca și consecință facilitarea prădătorismului (Winter și colab., 1993; 
Harwood și colab., 1996). De la această afirmație a pornit scopul Capitolului II.2, de a 
evalua efectele infestației cu Trichinella spiralis asupra capacității de efort muscular. 
Pentru acest experiment, s-au folosit 30 de șoareci de laborator, antrenați în prealabil 
cu roata de activitate (Marian și colab., 2015), împărțiți în trei loturi a câte 10 indivizi: 
lotul M (martor negativ), lotul L200 (infestat cu 200 larve) și lotul L1000 (infestat cu 
1000 larve). Larvele de Trichinella spiralis utilizate au provenit din carne de porc 
infestată. Capacitatea de efort a șoarecilor a fost evaluată cu ajutorul roatei de efort 
(IntellioBio). De la șoareci s-au recoltat probe de sânge pentru dozarea PA și CPK, 
probe de mușchi pentru examenul histopatologic, iar carcasele au fost procesate prin 
digestie artificială). Din ziua 7, au început să se remarce capacitatea diferențe 
semnificative de efort între lotul M și loturile infestate. Începând cu ziua 15, diferențele 
au devenit semnificative și între loturile infestate. Leziunile histopatologice au fost 
remarcate la nivelul tuturor mușchilor pentru lotul L1000, iar în cazul lotului L200, nu 
s-au identificar leziuni la nivelul maseterilor. Acest studiu demonstrează reducerea 
capacității de efort a șoarecilor infestați experimental cu Trichinella spiralis, în 
corelație cu doza infestantă. 

În cadrul genului Trichinella se cunosc 12 genotipuri, 9 fiind acceptate ca și 
specii, iar 3 diferențiate molecular, fără a fi definite ca specii (Pozio şi colab., 1992; 
Krivokapich şi colab., 2012). Aceste genotipuri sunt caracterizate prin diferite aspecte 
referitoare la distribuția geografică, biologie, infectivitatea speciilor gazde diferite, 
antigenitate și structură moleculară (Kapel, 2000). Carnivorele din România sunt 
reprezentate de familiile Canidae, Felidae, Ursidae și Mustelidae, fiecare cuprinzând 
mai multe genuri și specii, implicate în ciclurile silvatice ale speciilor de Trichinella, T. 
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britovi fiind singura specie identificată anterior (Blaga și colab., 2008, 2009). Datorită 
acestora, scopul Capitolului II.3 a fost de a determina prevalența infestației cu 
Trichinella spp și de a identifica speciile de la carnivorele sălbatice din țara noastră. În 
perioada 2013-2017 s-au examinat prin necropsie completă, 112 carnivore sălbatice 
de la care s-au prelevat probe de mușchi ce au fost examinate prin examenul 
trichineloscopic și prin metoda digestiei artificiale (Mayer-Scholl şi colab., 2017). Din 
fiecare probă pozitivă, s-a extras ADN-ul din 200 larve și s-a reazlizat tipizarea 
moleculară printr-un protocol multiplex PCR. În total, au fost identificate molecular 
toate izolatele provenite de la lup, pisică sălbatică și râs, iar de la șacalul auriu s-au 
examinat 10 din izolatele obținute. Prevalenţa medie a infestaţiei a fost de 44.6%, 
valorile limită fiind înregistrate la lup (P = 25.0%, F = 4/16, IC 95%: 7.27 - 52.38), 
respectiv râs (P = 75.0%, F = 3/4, IC 95%: 19.41 - 99.37). În urma analizei moleculare, 
au fost identificare două specii de Trichinella la carnivorele din România. Trichinella 
britovi a fost identificat la lup, pisică sălbatică și râs, iar la șacal s-a identificat atât T. 
britovi cât și T. spiralis. 

 


