ANALISI DE TRIQUINA EN CARN DE SENGLAR. MÈTODE DE
DIGESTIÓ ARTIFICIAL.
La triquinosi es una malaltia produïda per la infestació de larves de triquina, que
pot afectar l'home, després del consum de carn de diferents animals, entre ells
el senglar, que estigui infestada de triquina.
Per a poder menjar carn de senglar amb tranquil·litat és indispensable fer
l'analítica de triquina de cada animal per descartar la presència de les larves
de triquina.
Fins fa poc el mètode tradicional que s'emprava era el de les plaques de
compressió que consistia en premsar entre dues plaques de vidre trossets de
la mostra de cada animal i buscar-hi mitjançant un microscopi les larves de
triquina enquistades.
Actualment però s'ha vist que hi ha una tècnica més fiable, sensible i eficaç en
la detecció de la presència del paràsit. És el Mètode de la Digestió Artificial
que simula les condicions de digestió en un estòmac. Després de diferents
processos laboratorials, s'obté un filtrat que contindria les larves de triquina en
cas que la mostra analitzada fos positiva.
Aquest mètode és el que es fa servir al escorxadors industrials de Catalunya.
Així doncs, per a donar el màxim de garanties hem optat per realitzar la
Tècnica de la Digestió Artificial a les mostres de senglar que analitzem en el
nostre laboratori.
Per a poder realitzar aquest nou mètode de manera eficaç hi ha un seguit de
condicions importants que cal seguir:
1- Presa de la mostra: Agafareu la mostra del múscul diafragma " entrama",
concretament la zona dels pilars del diafragma ( és el múscul que separa la
cavitat toràcica de la cavitat abdominal).
2 Quantitat de mostra: Cal agafar de cada animal un mínim de 50 grs.

3- Identificació de la mostra: Cada mostra ha d'arribar de manera individual o
bé en una bossa o en paper albal i amb el nom del caçador o de la colla.
Si hi ha mostres de diferents animals cal saber cada mostra a quin animal
pertany ( traçabilitat ) perquè en cas de que hi hagués un positiu si no se sap
de quin animal és s'hauria de llençar tota la carn.
Per a facilitar-ho caldrà identificar la mostra amb un número, així doncs podria
ésser mostra núm 1 animal 1, mostra núm 2 animal 2 i així successivament.
4- Conservació de la mostra: La mostra haurà d'arribar en un bon estat de
conservació. En cas que no la es porti el mateix dia s’ha de posar a la nevera.
5-Preu per mostra: 6 euros
6-Dia de realització del anàlisi: dilluns matí i divendres matí

