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Abstract. It was estimated the level of bovine animals infestation with sarcocystis, de-

pending on the maintenance technology and the age of the animals. It was established 

that adult cattle from complexes were infected with sarcochistis in 87.3% cases, from 

farms - 97.6% and from the individual sector - in 86.8% cases, young cattle and bulls 

(23-25 months) respectively - in 82.5%; 92.5%; 94.7% and 77.4%; 78.5%; 72.4% cases. 

In some households, the cattles were totally affected by the invasion. Experimental cattle 

infected with Sarcocystis bovicanis, depending on the invasion intensity, daily lose up 

to 300 grams. 
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INTRODUCERE
Paraziții şi parazitozele au o răspândire şi implicație majoră la om, ani-

male, plante şi mediu. Maladiile parazitare la animalele de fermă aduc 
prejudicii economice enorme sectorului zootehnic, prin scăderea pro-
ductivității, în mediu, cu 20-40 %. Și din acest motiv studiul lor este actual 
[15; 23; 24]. 

Zoonozele, încă rămân o problemă actuală în întreaga lume. Una din 
aceste boli frecvent răspândită la animale, în R. Moldova, este sarcocis-
toza. Ca gazde definitive (forma intestinală) sunt, în general, carnivorele 
şi omul, iar ca gazde intermediare (forma musculară) o varietate mare de 
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mamifere, păsări, reptile, peşti şi omul. Kalyakin, Zasukhin (1975) menți-
onează despre prezența sarcochisturilor în țesutul muscular la peste 150 
de specii de animale, Odening K. (1998) - la 189 de specii de mamifere, 
păsări, reptile şi peşti, iar Petras Prakas, Dalius Butkauskas (2012) menți-
onează că în present sunt cunoscute peste 220 de specii din genul Sar-
cocystis. Această maladie la animale este larg răspândită pe toate conti-
nentele [4; 8; 9].

Pentru prima dată sarcocistoza a fost descrisă de către Miescher F. în 
1843 din țesutul muscular de la şoarecii de casă [6]. 

Ciclul biologic al agentului etiologic mai mult timp nu era cunoscut şi 
la început se considera ca fiind nepatogen şi numai cu descrierea aces-
tuia în 1972 a început să fie studiat mai aprofundat la animalele domes-
tice şi sălbatice în mai multe țări [2; 10]. 

Agresiunea paraziților constituie rezultanta pătrunderii, deplasării şi 
dezvoltăriii ontogenetice a paraziților, a multiplelor efecte provocate de 
procesele fiziologice şi metabolice, care influențează negativ sănătatea 
gazdelor, adeseori morbigen. Paraziții intervin pe căi,prin mecanisme şi 
cu produse metabolice dăunătoare extrem de variate, declanşând pro-
cese patogene a căror intensitate şi durată sunt dependente de ciclul 
evolutiv, tipul de migrație, nutriție, reproducere etc. Nivelul disfuncțiilor 
şi gravitatea modificărilor asupra organismelor-gazdă depind, pe de o 
parte, de intensitatea invaziei, capacitatea reproductivă, iar pe de altă 
parte, de complexitatea acțiunei mecanice, iritativ-inflamatoare, spolia-
toare, toxice, inoculatoare, alergice etc. [11; 20].

În majoritatea cazurilor diagnosticarea sarcocistozei este efectuată de 
cercetătorii ştiințifici, dar şi rezultatele obținute diferă de la unul la altul. 
Ghila I. şi colab. (1985) menționează că în județul Bihor (România) bovi-
nele erau infestate în 0,17 – 1,0% cazuri, ovinele – 0,9 – 5,1% şi porcinele 
în 0,2 – 0,9% cazuri, iar Iepure V., Rusu V. (1985) relevă că bovinele sa-
crificate la abatorul din Tecuci (România) erau infestate în 95,3% cazuri, 
ovinele – 95,1% şi porcinele în 74,6 % cazuri [1; 3]. Probabil, că aceasta se 
datorează faptului, că se folosesc diferite metode de diagnosticare. Noi 
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am constatat că dacă nu se colorează țesutul muscular în compresorii, 
sarcochiştii sunt depistați cu 30-35 % cazuri mai puțin.

Danşin N. şi Danşina M. (1987) au studiat gradul de răspândire a sar-
cocistozei la bovine, ovine şi porcine în anii 1970-1975 în diverse zone 
ale Republicii Moldova şi în dependenţă de tehnologiile de întreţinere. 
S-a stabilit că extensivitatea invaziei la bovinele de la complexe era mai 
mare (89,3%), în comparaţie cu cele întreţinute la fermele din sovhozuri 
(87,1%) şi kolhozuri (76,5%). Extensivitatea invaziei era cea mai mică la 
bovinele din sectorul individual (58,4%). La bovinele întreţinute în zona 
de Nord extensivitatea invaziei era de 83,8%, zona de Centru – 82,9%, 
iar la cele din Sudul ţării – 90,9%. O situaţie analogică autorii au stabilit 
la ovine şi la porcine, corespunzător – 86,4; 65,9; 97,7% şi 32,5; 32,8 
şi 32,3%. Autorii menţionează, că extensivitatea invaziei la bovinele din 
sectorul individual era mai mică, probabil, din cauza infestării mai scă-
zute a teritoriilor de întreţinere, lipsa aglomeraţiei animalelor pe acelaşi 
teritoriu, plimbărilor frecvente şi altor factori [17].

S-a studiat reacția patomorfologică a rinichilor de la bovinele spontan infes-
tate cu sarcochişti şi la cele infestate cu echinococi şi fasciole în formă mixtă. 
S-a stabilit că modificările în rinichi încep să se dezvolte chiar şi la bovinele cu o 
intensitate scăzută a invaziei cu sarcochişti. În cazul invaziilor mixte, modificările 
distrofice se caracterizează prin distrugerea parenchimului şi apariția procese-
lor sclerotice. La studierea modificărilor patomorfologicе ale glandei suprare-
nale sa constatat, că modificările grosimii capsulei încep să se dezvolte de la o 
intensitate medie de invazie cu sarcochişti, iar la o intensitatea înaltă a invaziei 
modificările lor sunt ireversibile. La infestările mixte în procesul patologic este 
implicat şi stratul medular [12; 15; 20]. 

Scopul cercetărilor a fost de a stabili extensivitatea sarcocistozei la bo-
vine în gospodării cu diverse tehnologii de întreţinere ale R. Moldova şi 
impactul ei asupra organismului-gazdă.

MATERIALE ȘI METODE
Investigaţiile cu privire la determinarea nivelului de infestare a 
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bovinelor cu sarcochişti s-a efectuat în laboratorul de Parazitologie şi Hel-
mintologie al Institutului de Zoologie al AȘM. Eşantioanele biologice au 
fost colectate din gospodării cu diverse tehnologii de întreţinere ale Re-
publicii Moldova. S-au cercetat cca 4 mii de eşantioane biologice. La re-
alizarea obiectivelor propuse a fost utilizată metoda Kakurina (1970) [13].

Datele obţinute au fost prelucrate statistic cu calcularea parametrilor 
variaţionali ai mediei aritmetice (M) şi erorii medii (m). Revelanţa statis-
tică (P) dintre valorile medii ale parametrilor studiaţi în diferite loturi s-a 
calculat folosind criteriul Student.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Sarcocistoza este o maladie cronică, care afectează, în general, siste-

mul muscular la gazdele intermediare, cu formarea unor chişti specifici 
în țesutul conjuctiv intermuscular.

Sarcocistoza şi în prezent încă rămâne o parazitoză subevaluată în ge-
neral şi la noi în țară în special. Date statistice concrete despre răspândi-
rea acestei maladii la noi lipsesc, fiindcă examenul sanitar-veterinar obli-
gatoriu al animalelor sacrificate la abatoare nu se realizează. Însă în litera-
tura de specialitate de la noi din ţară şi din străinătate, informaţii despre 
răspândirea acestei maladii la diverse specii de animale şi om sunt foarte 
multe [14; 17; 19; 21; 25]. Cercetările efectuate, prin metoda Kakurina 
(1970), la cca 4 mii de bovine de variată vârstă din gospodării cu diverse 
tehnologii de întreţinere, au demonstrat că bovinele adulte de la com-
plexe erau infestate cu sarcochişti în 87,3% cazuri, de la ferme – 97,6% 
şi din sectorul individual – în 86,8% cazuri, tineretul bovin şi taurii (23-25 
luni) corespunzător – în 82,5%; 92,5%; 94,7% şi 77,4%; 78,5%; 72,4% ca-
zuri. În unele gospodării, infestarea bovinelor s-a constatat 100%.

Bovinele experimental infestate cu sporochişti de Sarcocystis bovica-
nis, în dependenţă de intensitatea invaziei, zilnic pierd în greutate până 
la 300 g.

S-au cercetat 51 şoareci de pădure şi la 7 (13,7%) au fost depistaţi 
sarcochişti.

Culegere Simpozion 2018_165x240_aprobata.indd   226 31.10.2018   11:55



DEDICATED TO THE 70th ANNIVERSARY FROM THE BIRTH OF ACADEMICIAN ION TODERAȘ

227

In medicina umană autohtonă sarcocistoza nu este studiată sub nici 
un aspect. În sarcocistoză, omul poate fi atât gazdă definitivă, cât şi in-
termediară, acestea localizându-se în ţesutul muscular striat, preponde-
rent în miocard. În ultimii ani mai frecvent sunt descrise cazurile despre 
transmiterea acestei maladii pe cale intrauterină, inclusiv şi la copii cu 
modificări esențiale în dezvoltarea cordului în perioada intrauterină şi 
extrauterină [5; 16].

Cercetarea miocardului de la 392 persoane decedate în Uzbekistan, 
au demonstrat că în 105 (26,8%) cazuri au fost depistaţi trofozoiţi de Sar-
cocystis spp. Acţiunea patogenă a sarcochistelor asupra miocardului se 
manifestă prin: micşorarea grosimii fibrelor musculare (la nou-născuţi şi 
la copii până la 13 ani) până la 23,07% şi mărirea lor până la 19,51% (la 
persoane peste 20 ani); reţinerea creşterii miocitelor şi formării fibrelor 
elastice şi de colagen; schimbarea structurii mitocondriilor şi dimensiu-
nilor cardiomiocitelor, devierea conţinutului acizilor nucleici şi aminoaci-
zilor liberi. Sarcochiştii produc o substanță toxică (sarcocistina etc.), care 
dereglează metabolismul intracelular, sensibilizează organismul gazdei, 
stimulând dezvoltarea reacțiilor alergice. Prin urmare, sarcochistele influ-
enţează negativ creşterea şi dezvoltarea cordului uman în ontogeneză. 
Boala la om evoluează mai frecvent cu manifestări digestive (greaţă, di-
aree, dureri abdominale) şi rar cu dureri musculare (miozită, tumefacţii 
subcutanate) [7; 18; 19; 22].

Datele expuse mai sus demonstrează că sarcocistoza are o răspândire 
largă la om şi animale şi în prezent încă rămâne o parazitoză subevaluată 
în general şi la noi la concret. Ea necesită o atenţie sporită din partea 
specialiştilor de profil şi organelor de resort. Răspândirea largă (până 
la 100%) a invaziei ne vorbeşte, probabil, că sunt căi nedeterminate în 
transmiterea acestei maladii şi o eficacitate scăzută a remediilor existen-
te. Carcasele, de la animalele intensiv infestate sunt confiscate şi aduc 
pierderi economice importante. Având în vedere importanţa sanitară a 
bolii, precum şi pierderile economice pe care sarcocistoza le produce, 
se propune ca:
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- controlul sanitar-veterinar la abatoare să fie obligatoriu, în special a 
cărnii folosite la pregătirea produselor, care nu se supune tratamen-
tului termic;

- să se realizeze măsuri de întrerupere a ciclului biologic al parazitului 
prin evitarea contactului animalelor receptive (bovinele, ovinele, por-
cinele etc.) cu materiale infestante provenite de la om şi carnivore, 

- să se unifice metodele de diagnostic şi să se efectueze un studiu mai 
aprofundat al căilor de transmitere a acestei maladii;

- să se interzică administrarea în hrana la carnivore a cărnii confiscate la 
abator de la animalele sacrificate;

- să se instruiească crescătorii de animale şi a populaţiei consumătoare 
de carne privind pericolul din cauza sarcocistozei.
Realizarea acestor măsuri, va diminua considerabil nivelul infestărilor 

la om/animale şi suprimarea unui lanţ parazitologic deosebit de impor-
tant în biologia parazitului.

CONCLUZII
1. S-a estimat nivelul de infestare a bovinelor în dependență de tehnolo-

gia de întreținere şi vârsta animalelor. 
2. S-a stabilit că bovinele adulte de la complexe erau infestate cu sarco-

chisturi în 87,3% cazuri, de la ferme – 97,6% şi din sectorul individual 
– în 86,8% cazuri, tineretul bovin şi taurii (23-25 luni) corespunzător – în 
82,5%; 92,5%; 94,7% şi 77,4%; 78,5%; 72,4% cazuri. În unele gospo-
dării, infestarea bovinelor s-a constatat 100%.

3. Bovinele experimental infestate cu Sarcocystis bovicanis, în depen-
denţă de intensitatea invaziei, zilnic pierd în greutate până la 300 g. 
Investigațiile au fost realizate în cadrul proiectului 15.817.02.12 F şi 

16.80012.02.16F finanțate de Consiliul Suprem pentru Ştiință și Dezvol-
tare Tehnologică al Academiei de Ştiințe a Moldovei.
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