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REZUMAT. În prezentarea conceptului de control parazitologic, este definit termenul şi 
dezideratele sale. Sunt evidenŃiate componente biologice ale controlului parazitologic, 
incluzând metode şi mijloace de mărire a rezistenŃei gazdei la invazia parazitară, mijloace de 
combatere biologică a paraziŃilor şi metode moderne de diagnostic parazitologic. Sunt amintite 
apoi mijloacele medicale de reducere a gradului de infestare şi motivaŃiile economice ale 
acŃiunilor cuprinse în realizarea controlului parazitologic. 
 
 

Introducere 

Bolile parazitare, prin particularităŃile nişei 
ecologice a agenŃilor cauzali, prin 
particularităŃile evolutive a entităŃilor 
determinate, îndeosebi prevalenŃa ridicată, 
pierderile economice însemnate produse şi 
caracterul zoonotic al multora dintre ele, impun 
“o luptă antiparazitară” continuă. Această luptă 
se realizează prin controlul parazitologic şi prin 
eradicarea parazitozelor. 

Prin controlul parazitologic se înŃelege 
totalitatea acŃiunilor organizatorice, biologice şi 
medicale ce au drept obiectiv reducerea 
frecvenŃei şi a intensivităŃii infestaŃiilor 
parazitare până în apropierea negativării (în 
apropiere de zero), prin folosirea tuturor 
mijloacelor şi metodelor de depistare, terapie şi 
profilaxie. 

Prin controlul parazitologic nu se obŃin animale 
libere de paraziŃi (germ free) şi nici nu constituie 
aceasta un scop al controlului; creşterea 
animalelor se realizează pe efective cu o anumită 
intensivitate şi extensivitate a infestaŃiilor 
parazitare (nu zero), deci cu infestaŃii controlate. 
În fapt, prin control se urmăreşte aducerea 
animalelor infestate la o stare clinică cu un nivel 
al infestaŃiilor ce permite obŃinerea celui mai 
mare randament economic şi instalarea imunităŃii 
antiparazitare. 

În boli generatoare de mari pierderi economice 
(unele miaze) sau în grave  parazitozoonoze 
(hidatidoza), se urmăreşte eradicarea 
parazitozelor respective. 

Controlul parazitologic se realizează prin metode 
biologice, mijloace medicale şi are anumite 
motivaŃii economice. 

Metode biologice de control 

Dintre componentele biologice ale controlului 
parazitologic prezentăm: 

a) metode şi mijloace de mărire a rezistenŃei 
gazdei la invazia parazitară, fapt realizat prin 
măsuri generale, nespecifice şi prin mijloace 
specifice. 

� Măsuri generale, nespecifice, care determină 
creşterea rezistenŃei organice faŃă de orice 
agresiune străină, inclusiv parazitară, sunt: 

• asigurarea unei alimentaŃii complete, 
echilibrate, dar mai ales asigurarea unor principii 
nutritivi (proteină digestibilă de calitate 
superioară, vitamine, săruri minerale ş.a.) care 
determină o  anume rezistenŃă a gazdei faŃă de 
unele infestaŃii, ca şi modul de evoluŃie a 
numeroase parazitoze. 

Astfel, apariŃia şi evoluŃia unor flagelatoze 
digestive (trichomonozele purceilor, mânjilor, 
păsărilor, giardioza), dar mai ales ciliatoze 
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(balantidioze) sunt favorizate esenŃial de calitatea 
hranei şi igiena alimentaŃiei, entităŃile respective 
evoluând în forme mai grave la animale 
subnutrite sau hrănite cu raŃii deficitare, precum 
şi în cazul nerespectării igienei alimentaŃiei 
(furajarea la sol la porcine, mai ales când este 
asociată cu umiditatea pardoselii). 

EvoluŃia unor sporozooze, ca şi a unor 
helmintoze este determinată de asemenea de 
cantitatea, dar mai ales de calitatea hranei. 
Niculescu şi col., au prezentat rolul alimentaŃiei 
în prevenirea coccidozei aviare, arătând că 
proteina digestibilă de calitate superioară măreşte 
rezistenŃa puilor faŃă de coccidoză, iar adaosul de 
vitamina A sintetică, la vârsta de 7-12 zile şi 21-
28 zile constituie un factor important de 
prevenŃie a coccidozei. Aportul exogen 
subminimal de calciu, fosfor, seleniu, cobalt, 
asociat hipovitaminozelor (A,C,D,E) în 
favorizarea izbucnirilor eimeriozelor, a fost 
studiat de Adameşteanu (citat de Şuteu şi 
Cozma). 

Pedersen şi col., într-un experiment realizat pe 
purcei de 10 săptămâni, au urmărit efectul 
alimentaŃiei deficitare în Fe, asupra infestaŃiilor 
cu Ascaris suum şi Trichocephalus suis. La 
loturile hrănite cu raŃii deficitare în Fe, a crescut 
severitatea infestaŃiilor, reflectată atât în numărul 
helminŃilor dezvoltaŃi, cât şi a dimensiunilor 
acestora. De asemenea, la animalele loturilor 
respective, s-a remarcat scurtarea perioadei 
prepatente, eliminarea ouălor începând cu două 
săptămâni mai devreme faŃă de loturile martor, 
iar numărul total de ouă eliminate şi fecunditatea 
acestora au crescut. 

AlimentaŃia constituie unul din factorii esenŃiali 
şi în evoluŃia unor arahnoentomoze, ca şi a unor 
micoze. Este cunoscut faptul că viŃeii cu tricofiŃie 
afluiŃi în unităŃi de îngrăşare, trecuŃi la regim de 
alimentaŃie “ad libitum”, treptat se 
autodeparazitează. Reversul situaŃiei evoluează 
în corelaŃie cu starea de subnutriŃie, de 
înfometare a animalelor, în aceste situaŃii 
crescând prevalenŃa infecŃiei, cu tendinŃă de 
generalizare. Sunt mai receptivi şi contractă 
tricofiŃie gravă viŃeii cu hipovitaminoză A şi C, 
cei carenŃaŃi în fier, cupru, seleniu (Euzéby; 
Lungu; Thomson şi col., citaŃi de Şuteu şi 
Cozma). 

• folosirea produselor nespecifice ca mijloace 
de stimulare a imunităŃii nespecifice. Astfel, este 

determinantă administrarea colostrului (natural 
sau liofilizat) în prevenŃia şi combaterea 
criptosporidiozei (Harp şi col., citaŃi de Şuteu şi 
Cozma). Sunt de menŃionat, de asemenea ca 
mijloace nespecifice, folosirea proteinoterapiei şi 
a imunomodulatorilor (Levamisol). 

• asigurarea unui microclimat optim (confort 
climateric), îndeosebi pentru animalele tinere, şi 
a igienei adăposturilor, care contribuind la 
menŃinerea unui status corespunzător al 
organismelor, limitează incidenŃa şi influenŃează 
evoluŃia a numeroase parazitoze (flagelatoze 
digestive, eimerioze, balantidioză, ascaridoze, 
strongilidoze şi strongiloidoze şi micoze 
viscerale); acest element rămâne un factor 
esenŃial în controlul parazitologic (Soulsby  E.J.) 

• selectarea animalelor rezistente la anumite 
infestaŃii şi creşterea unor rase sau linii specific-
rezistente faŃă de unele parazitoze. Acestea au la 
bază metode de determinare genetică, respectiv 
tehnici ale biologiei moleculare. 

La ovine au fost selectate linii rezistente la 
infestaŃiile cu trichostrongilide, această rezistenŃă 
- transmisă ereditar, fiind datorată unui “factor 
antihelmintic”, numit şi “factorul Vf” (Hall şi 
col., citaŃi de Lungu şi col.) asociat fenotipului 
(BB) a hemoglobinei (Allonby şi Urquhart, 
Preston şi Allonby, citaŃi de Lungu şi col.). 
Baker şi col., într-un studiu efectuat timp de 4 
ani (1992-1996), evidenŃiază rezistenŃa mai mare 
a caprei mici africane de Est faŃă de cea a caprei 
Galla, vizavi de infestaŃia cu nematode 
gastrointestinale. 

Este cunoscută, de asemenea, rezistenŃa puilor 
din rasa Rhode-Island faŃă de infecŃiile 
eimeriene; hibrizii acestei rase prezintă, de 
asemenea, un coeficient mai scăzut de 
receptivitate, fapt care atestă că această imunitate 
este controlată de gene dominante.  

Natts şi col. au selectat rase rezistente la estroză. 

F.W. Nicholas arată că tipizarea genotipului 
animalelor rezistente faŃă de infestaŃia cu un 
anumit parazit se poate realiza prin găsirea unor 
markeri ADN, cele mai multe gene pentru 
determinarea acestor markeri aparŃinând CMH 
(complexul major de histocompatibilitate). 

Acelaşi autor prezintă ideea utilizării 
transgenezei, respectiv obŃinerea şi creşterea 
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unor animale cărora le sunt “inserate” în 
materialul genetic, gene selectate de la alte 
animale, chiar alte specii, care controlează 
producerea anumitor “factori” (molecule proteice 
sau enzime) ce sunt “Ńintite” specific împotriva 
paraziŃilor; tehnica oferă deocamdată, mai 
degrabă “promisiuni”, decât rezultate practice.  

� Dintre măsurile specifice ce vizează 
stimularea răspunsului organic al gazdei, facem 
referire la utilizarea serurilor imune şi a 
vaccinurilor în combaterea şi profilaxia unor boli 
parazitare. 

• utilizarea serurilor imune/hiperimune nu are 
largă extindere în controlul parazitozelor, din 
două motive majore: dificultatea obŃinerii unor 
asemenea seruri, cu anticorpi strict specifici şi 
eficacitatea redusă în ce priveşte protecŃia 
determinată de utilizarea lor. Antigenele 
parazitare caracterizându-se printr-o compoziŃie 
chimică complexă, paraziŃii prezentând un 
mozaic de antigene, “solicită” seruri hiperimune 
cu un mozaic pe măsură de anticorpi. În plus, 
răspunsul imun în numeroase parazitoze este 
preponderent de tip celular şi nu umoral. 

Seruri imune au fost utilizate îndeosebi în unele 
protozooze. 

Astfel, în babesioza bovină a fost confirmată 
experimental, valoarea protectoare a serurilor 
provenite de la animale trecute prin boală (Hall şi 
col., citaŃi de Şuteu şi Cozma). S-a încercat şi 
prevenŃia prin inocularea de sânge de la animale 
bolnave, asociată cu terapie specifică, mai ales la 
cabaline, înoŃită însă de riscuri invazionale, fapt 
ce a limitat-o doar în situaŃii epidemiologice 
grave. 

• utizarea vaccinurilor în imunoprofilaxia 
parazitozelor a constituit un subiect larg cercetat, 
deschizând mai ales numeroase perspective, ce 
necesită a fi studiate (Soulsby, Euzéby, 
Bowman). De-a lungul timpului au fost preparate 
şi experimentate vaccinuri vii sau inactivate, în 
diverse parazitoze, unele determinând răspunsuri 
imune şi respectiv protecŃie considerabile. 

În babesioza bovină cele mai multe vaccinuri s-
au realizat cu Babesia bovis, utilizând babesii vii 
atenuate, prin iradiere sau prin pasaje pe viŃei 
splenectomizaŃi (Alcarez E. şi col.). Au fost 
produse şi vaccinuri inactivate, preparate din 
antigene somatice, obŃinute prin distrugerea 

babesiilor. Alte încercări au fost efectuate cu 
exo-antigene solubile obŃinute prin  cultivarea in 
vitro, pe hematii, a babesiilor (B. bovis, B. 
divergens, B. bigemina), antigenele difuzând în 
mediu (Winger şi col., Gorenflot şi col., 
Montenegro – James). 

În babesioza canină, s-a obŃinut un vaccin 
stabilizat cu formol şi liofilizat (Pirodog), 
administrat în două injecŃii s.c., la interval de trei 
săptămâni, asigurând o bună protecŃie (Bussiéras 
şi Chermette). 

În theilerioză se fectuează imunoprofilaxie 
îndeosebi în regiunile tropicale, unde boala 
evoluează grav. Se utilizează vaccinuri preparate 
din paraziŃi vii şi atenuaŃi, limfocite cu schizonŃi 
sau din theilerii obŃinute din culturi de Ńesuturi 
(Irvin şi col., Purnell şi col., citaŃi de Şuteu şi 
Cozma). 

În eimerioze s-au experimentat în timp diverse 
scheme de imunizare, plecând de la 
administrarea de oochisturi asociate cu tratament 
specific, sau administrarea de doze seriate de 
oochisturi, până la realizarea a numeroase tipuri 
de vaccinuri, cele mai multe obŃinute din 
oochidturi atenuate, prin iradiere sau prin 
cultivarea pe embrion de găină. S-au 
experimentat de asemenea, utilizând antigene 
imunogene ale eimeriilor, izolate prin tehnica 
anticorpilor monoclonali, vaccinuri recombinate 
genetic (Kim şi col., Crane şi col.). 

Referindu-se la imunoprofilaxie în helmintoze, 
E.J.L. Soulsby prezintă principalele moduri de 
realizare a acesteia: 

1. folosirea dozelor standard de larve infestante; 

2. folosirea de specii de paraziŃi înrudite sau cele 
cu virulenŃă naturală redusă; 

3. folosirea stadiilor infestante atenuate artificial; 

4. folosirea materialului obŃinut de la paraziŃi 
cultivaŃi in vitro. 

1. Administrarea larvelor infestante normale ca 
mod de inducere a imunoprofilaxiei este în 
general neaplicabilă, fiind greu de precizat 
numărul de larve necesar a fi administrate 
fiecărui individ ca “doză vaccinală”; ea este 
asociată adesea cu un tratament larvicid. Această 
metodă se realizează de obicei de la sine în 
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natură, efectul ei fiind autodehelmintizarea 
animalelor (“self-cure”); fenomenul se constată 
îndeosebi la sfârşitul verii/ începutul toamnei, în 
trichostrongilidoze la rumegătoare. 

Un mod de realizare a acestui gen de 
imunoprofilaxie a fost prin “introducerea” 
stadiilor infestante pe cale anormală: inocularea 
s.c. a ouălor de Ascaris lumbricoides (Soulsby 
E.J.L.), inocularea s.c. sau i.p. a larvelor de 
Haemonchus contortus (Stoll N.R.). 

2. În realizarea imunizării prin folosirea de specii 
de paraziŃi înrudite, Allen R.W. şi Samson K.S. 
au administrat larvele varietăŃii lui Haemonchus 
ce parazitează la antilopă, ovinelor. Această 
varietate nu a fost patogenă pentru ovine, dar a 
indus o rezistenŃă importantă la infestaŃia de 
control. Sadun şi col. au utilizat diferite tulpini 
de Schistosoma japonicum, cu virulenŃă naturală 
redusă, în inducerea imunităŃii specifice 
antischistosomice. 

3. Administrarea stadiilor infestante atenuate 
artificial, este cea mai uzitată metodă a 
imunoprofilaxiei helmintozelor. Atenuarea 
larvelor se realizează cel mai adesea prin 
expunerea la radiaŃii. Astfel, Levine A.J. şi 
Evans T.C., administrând la şobolani, larve de 
Trichinella spiralis iradiate cu 3.000-3.500 r raze 
X sau cu 10.000 r Co60, au determinat imunitatea 
acestora la infestaŃia de control. Jarrett şi col. au 
utilizat larve iradiate de Dictyocaulus viviparus 
şi Haemonchus contortus în obŃinerea de 
vaccinuri specifice. Ei au arătat însă, că iradierea 
puternică a larvelor a determinat pierderea valorii 
imunizante, formula optimă fiind utilizarea a 
două doze orale de 1.000 de larve infestante, 
expuse la 40.000 r. 

4. În ce priveşte utilizarea materialului obŃinut de 
la paraziŃi cultivaŃi in vitro, aceasta este limitată 
încă de dificultatea cultivării in vitro a unui 
număr mare de helminŃi pentru a obŃine cantităŃi 
suficiente de antigen; testările în această direcŃie 
sunt notabile. 

Astfel, Wedrychowicz şi col. inoculând s.c., la 
iepure, proteine somatice (ASP) de 
Trichostrongylus colubriformis, obŃine o 
protecŃie de 71-74% la infestaŃia de control, 
administrarea a 3 doze determinând o protecŃie 
de 84-85%; dar şi vaccinarea nespecifică (cu 
proteină de Corynebacterium parvum) a 
determinat reducerea infestaŃiei cu 53%. 

EvidenŃiind dezavantajele vaccinului preparat din 
larve atenuate de Dictyocaulus viviparus, utilizat 
cu succes de altfel în imunizarea viŃeilor contra 
dictiocaulozei, Matthews J.B. şi col. au încercat 
prepararea unor noi tipuri de vaccinuri, anume 
din acetilcolinesterază  recombinată de D. 
viviparus şi respectiv componente secretorii 
excretorii ale helminŃilor adulŃi. Utilizarea 
acestor vaccinuri, în două administrări, a 
determinat obŃinerea unor titruri mari de 
anticorpi, dar nu a condus la obŃinerea unei 
protecŃii ridicate la infestaŃia de control, realizată 
cu 700 de larve infestante/animal. 

Cercetătorii chinezi au preparat, prin inginerie 
genetică, un vaccin contra cisticercozei suine, din 
cDNA de oncosfere de Taenia solium. 
Rezultatele testărilor efectuate pe şoareci, i-a 
determinat a-l utiliza la purcei, la care s-a realizat 
o protecŃie de 92,2%, comparativ cu martorii 
nevaccinaŃi. Utilizarea vaccinului în două zone 
endemice a dus la scăderea ratei cisticercilor de 
la 20% la 1,1% şi respectiv de la 5,4% la 0,21% 
(Tang Yu De şi col.). 

În ce priveşte utilizarea imunoprofilaxiei în 
micoze, aceasta s-a aplicat în mod deosebit în 
tricofiŃia bovinelor. S-au produs şi se folosesc 
mai ales vaccinuri inactivate, obŃinute din culturi 
ale unei singure specii fungice sau din două 
specii, dar şi vaccinuri atenuate. 

Wawrzkiewicz a obŃinut rezultate foarte bune cu 
un vaccin preparat din culturi de Tricophyton 
verrucosum omorâte, care a protejat cobaii atât 
faŃă de infecŃia cu specia omoloagă, cât şi faŃă de 
T. mentagrophytes. 

Cu vaccin obŃinut din culturi de micelii şi spori 
de Tricophyton (LTF 130) s-a obŃinut o 
imunoprevenŃie de 98%, iar în efectivele 
contaminate, formele clinice devin sporadice şi 
uşoare (Stanghez şi col., Sandvik şi Naess, 
Aamodt şi col., Decun şi col.). 

Holubek şi col., ca şi Kamionowski şi col., 
prezintă rezultatele utilizării unui vaccin 
inactivat (Alopevac), preparat din două specii: T. 
verrucosum şi T. mentagrophytes. 

S-a preparat şi se foloseşte şi vaccin atenuat 
(Ringvac), care conŃine spori atenuaŃi de T. 
verrucosum (7x106/ml), utilizat preventiv la 
animale sănătoase. 
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b) combaterea biologică a paraziŃilor - se 
realizează prin: 

• utilizarea prădătorilor naturali ai unor 
paraziŃi sau a stadiilor larvare ale acestora, ca şi 
utilizarea speciilor parazitoide, metode cu 
dezavantaje minime, dar mai puŃin utilizate în 
practică. 

Unele specii de păsări (Buphagus africanus), 
furnici şi păianjeni consumă căpuşele Ixodidae. 
Galinaceele consumă larvele sau nimfele unor 
insecte parazite, astfel că introducerea păsărilor 
(găini, curci) pe păşune a redus cu peste 2/3 
incidenŃa pupelor de Hypoderma (Leinati şi col., 
citaŃi de Şuteu şi Cozma). 

Se cunosc specii de himenoptere Calcididae, 
diptere Phoridae, bacterii diverse, ciuperci, 
ultravirusuri, ricketsii şi protozoare care sunt 
distructive nu numai pentru populaŃiile de 
căpuşe, dar şi pentru alte artropode cu care se 
hrănesc. Himenopterul calcidid Hunterellus 
hookeri, depune ouăle în nimfele căpuşelor, iar 
larvele insectei se dezvoltă pe seama căpuşei pe 
care o omoară (Bussiéras şi Chermette). 

Au fost găsite şi unele specii de miceŃi a fi 
prădătoare pentru anumiŃi paraziŃi, îndeosebi 
pentru stadiile lor larvare. Astfel, Gomez şi 
Aranjo administrând fungi prădători de nematode 
(Arthrobotrys robusta) bovinelor, infestate 
ulterior cu larve de strongili gastro-intestinali, au 
obŃinut o reducere masivă a populaŃiilor de 
strongili dezvoltaŃi în aparatul digestiv, inclusiv 
o reducere a numărului de ouă eliminate (cu 
73,68%) şi a larvelor rezultate pe păşune (cu 
77,39%). Srkunas M. şi col. administrând 
bovinelor ce utilizau păşunea, materialul fungic 
cu Duddingtonia flagrans, în doză de 106 
clamidospori/kg/zi, timp de două luni, începând 
cu a 3-a săptămână a păşunatului, a determinat 
reducerea intensivităŃii infestaŃiilor cu nematode 
gastro-intestinale şi a numărului de ouă eliminate 
prin fecale, inclusiv scăderea gradului de poluare 
a păşunii. 

Sunt şi plante cu efect distructiv asupra unor 
paraziŃi. Se cunosc graminee africane (Melinis 
sp., Andropogon sp., Pennisetum sp.) şi 
leguminoase americane (Stylosanthes sp.) care au 
efect nociv asupra căpuşelor, acŃionând mecanic 
şi chimic. Stylosanthes produce secreŃii lipicioase 
din care se degajă vapori care imobilizează şi 
omoară larvele din jur în 24 de ore, cultura 

acestei leguminoase fiind un mijloc pasiv de 
reducere a populaŃiilor de căpuşe (I. Cosoroabă). 

• utilizarea substanŃelor cu acŃiune similară 
hormonilor de creştere  

Aceste substanŃe utilizate mai ales în combaterea 
artropodelor, frânează dezvoltarea acestora într-
un anumit stadiu, nemaiatingându-se stadiul de 
adult; pentru aceasta ele sunt cunoscute şi sub 
numele de IGR (insect growth regulatory). Astfel 
de substanŃe folosite, dicyclanil, cyromazina, 
lufenuron, methopren, fenoxicarb, au redus 
atacul insectelor hematofage cu 89-99,5% 
(Lonsdale şi col., Jacobs şi col., Dryden şi col.) 

• combaterea genetică, realizată prin: 

- obŃinerea şi lansarea în zone infestate a 
adulŃilor sterili (fie masculi, fie ambele sexe) sau 
hibridizarea interspecifică, cu acelaşi rezultat. 

Astfel, obŃinerea de insecte sterile (SIRM – 
Sterile Insect Release Method) a constituit 
metoda de control biologic cu cea mai mare 
contribuŃie în eradicarea miazelor produse de 
Chrysomia bezziana şi Cochliomyia hominivorax 
în SUA şi alte Ńări. Metoda constă în creşterea 
unui număr mare de larve de ambele sexe în 
laborator, cu expunerea ultimului stadiu de pupă 
la radiaŃii, având ca rezultat obŃinerea de insecte 
sterile. Acestea sunt “împrăştiate” din aeroplan - 
în număr de 1.600-4.000/milă²/săptămână. 
Încrucişarea acestor insecte sterile cu cele 
“sălbatice” fertile, va determina producerea de 
ouă sterile.  

Combinarea judicioasă a SIRM cu îmbăierea 
bovinelor a determinat eradicarea miazelor la 
bovine în S-E SUA (în 1959), în numai doi ani 
de la începerea acŃiunii. Programul a fost ulterior 
aplicat în Panama (pe o perioadă de patru ani), 
apoi în Libia, din decembrie 1990 până în 
octombrie 1991, când s-a constatat eradicarea 
miazelor respective. Au fost transportate în 
această perioadă 3,5 milioane de 
insecte/săptămână, traversând Atlanticul circa 40 
milioane de insecte. Costul operaŃiunii a fost de 
75 mil.$, 25 mil. fiind asigurate de Libia, restul 
de alte Ńări, acŃiunea având un beneficiu cu o rată 
de 50:1. 

Încercări de combatere genetică la căpuşele 
Ixodidae, prin sterilizarea mascullor de 
Amblyomma variegatum, Hyalomma anatolicum 
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şi Rhipicephalus appendiculatus, s-au soldat cu 
eşecuri, din cauza trecerii populaŃiilor acestor 
specii la reproducerea partenogenetică (I. 
Cosoroabă). La căpuşe s-a realizat şi hibridizarea 
interspecifică (Boophilus annulatus x Boophilus 
microplus), obŃinându-se masculi sterili (Osburn 
şi col., Spicket şi Malavela, citaŃi de Şuteu şi 
Cozma). 

Încrucişarea interspecifică, cu obŃinerea 
hibrizilor infecunzi, s-a realizat şi la Hypoderma 
(H. bovis x H. lineatum). Practic, metoda constă 
în obŃinerea masculilor în laborator şi lansarea în 
faza activă pe păşune a masculilor de H. bovis în 
biocenoze populate cu H. lineatum şi invers. 

• combaterea unor gazde intermediare 
(gasteropode, insecte coleoptere, diptere, 
odonate) pentru paraziŃi, utilizând prădători 
specifici sau prin distrugerea biotopurilor 
favorabile dezvoltării acestor organisme, 
aplicând lucrări agrotehnice specifice. 

O metodă eficientă în combaterea gasteropodelor 
acvatice o constituie creşterea palmipedelor pe 
păşuni cu biotopuri favorabile dezvoltării acestor 
moluşte (Olteanu şi Moraru, citaŃi de Şuteu şi 
Cozma). Klesov şi Popova afirmă că prin 
creştera păsărilor (anseriforme, găini) pe păşune, 
are loc o reducere a populaŃiilor de gasteropode 
terestre cu peste 90%.  

Melcii tineri sunt consumaŃi şi de larvele unor 
coleoptere (Licicola cruciata) şi muscide sau de 
către peşti (Fontana şi Wilomitzer). 

c) folosirea metodelor de diagnostic, în special 
a celor moderne (testele bazate pe reacŃii imune, 
tehnicile de genetică moleculară) în depistarea 
infestaŃiilor subclinice şi clinice, în depistarea 
speciilor de paraziŃi sau a suşelor rezistente, în 
controlul vindecării animalelor şi în aprecierea 
gradului de imunitate instalat. 

Dintre metodele moderne utilizate în ultimii ani 
şi în domeniul parazitologic au fost testul 
imunoenzimatic (ELISA) şi tehnica de 
amplificare enzimatică in vitro (PCR). 

Astfel, evaluând rezultatele utilizării testului 
ELISA în decelarea anticorpilor anti-Babesia 
bigemina, Madruga C.R. şi col., găsesc o 
sensibilitate a testului de 98%, iar specificitatea 
de 99%, în timp ce El-Haj N. şi col. utilizând 
ELISA în diagnosticul theileriozei, folosind un 

antigen de suprafaŃă a Theileriei annulata 
(antigen crud) şi un antigen recombinat genetic, 
găsesc o sensibilitate de 75% şi specificitatea de 
97% în cazul primului antigen şi respectiv 89% 
şi 96% în cazul antigenului recombinat. 

Realizând diagnosticul fasciolozei prin testul 
imunoenzimatic - ELISA, Cornelissen J.B.W.J. 
şi col., utilizând ca antigen o catepsină 
recombinată de Fascicola hepatica, găseşte o 
sensibilitate a testului de 99,1% la ovine şi 100% 
la bovine, iar specificitatea de 96,5%, respectiv 
98,5%, la animalele infestate natural cu 
Fascicola hepatica, dar şi cu alte 7 parazitoze. 
Prima detectare a anticorpilor specifici se 
realizează la 5-7 săptămâni p.i., precedând 
eliminarea ouălor în fecale, titruri decelabile ale 
anticorpilor menŃinându-se până la 23 de 
săptămâni, după infecŃia primară. 

Beugnet F. şi col. au găsit prin utilizarea testului 
imunoenzimatic - ELISA, că 74% din 
sindroamele bronşitice ale animalelor examinate 
erau asociate cu infestaŃii cu Dictyocaulus 
viviparus, în timp ce prin examenul coproscopic 
individual au fost diagnosticate doar 18,5% din 
infestaŃii, iar prin examen coproscopic de grup, 
37%. 

Sofronic-Milosavljevic L. şi col. utilizând 
tehnica ELISA în diagnosticul trichinelozei la 
cabaline (pe 5267 seruri), folosind antigene 
excretoare/secretoare de Trichinella spiralis şi 
diferite conjugate, au găsit o prevalenŃă a 
infestaŃiei de 3-6%. Reexaminate prin aceeaşi 
metodă, utilizând ca antigen un extract somatic 
de Trichinella, cu glycan tyveloză sintetică, toate 
probele au fost negative, în timp ce probe de 
referinŃă de la cai infestaŃi experimental au fost 
pozitive. 

Ochs H., Lonneux J.J., Losson, B.J. şi Deplazes 
P. au realizat diagnosticul râiei psoroptice a 
ovinelor utilizând testul imunoenzimatic - 
ELISA, sensibilitatea metodei fiind de 93,7% 
(examinate 191 ovine cu semne clinice de râie), 
iar specificitatea de 96,5% (determinată pe 254 
de ovine din 44 turme fără râie clinică), iar Curtis 
C.F. evaluând un chit de diagnostic preparat 
pentru utilizarea tehnicii ELISA în diagnosticul 
râiei sarcoptice la câine, obŃine o sensibilitate a 
testului de 83,3%, iar specificitatea de 84,6%. 

Prin utilizarea tehnicilor de evidenŃiere a 
materialului genetic specific, amplificat (PCR - 
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Polymerase Chain Reaction), au fost identificate 
cele 3 specii de Eimeria la suine (E. polita, E. 
porci şi E. scabra) şi Isopora suis; identificarea 
s-a realizat pe baza secvenŃei variabile a 
regiunilor 18S a rRNA (ribotipaj) (Ruttkonski şi 
col.). 

Prin aceiaşi tehnică (PCR), Solano-Gallego L. şi 
col. găsesc seroprevalenŃa leishmaniozei (infecŃie 
cu Leishmania infantum) într-o populaŃie de 
canide dintr-o zonă endemică, dublă (26%) faŃă 
de exprimarea clinică (13%). 

Prin izolarea şi amplificarea unui fragment 
monomorfic dominant, cu mare 
reproductibilitate, din genomul flagelatului 
Trypanosoma evansi, Basagoudanovar S.H. şi 
col. au identificat varietăŃile de la bubaline, 
cameline şi ecvine a T. evansi. 

Tehnica decelării materialului genetic specific 
(PCR), a fost utilizată şi în diagnosticul 
babesiozei canine, a infecŃiei cu Babesia equi şi 
Babesia caballi în infestaŃii naturale, ca şi a 
theileriozei bovine (Ano H. şi col., Cammà C. şi 
col., Caracappa S. şi col.). 

Jauregui L.H. şi col., utilizând tehnica decelării 
materialului genetic specific în realizarea unui 
diagnostic precoce al toxoplasmozei la porc şi 
şoarece, au detectat 0,1 pg de ADN genomic de 
Toxoplasma gondii (echivalentul unui bradizoit); 
valorile de decelare a materialului genetic 
specific au fost cuprinse între 100 pg şi 100 fg 
ADN de T. gondii. 

Utilizând PCR în diagnosticul infestaŃiei 
experimentale cu T. spiralis, Caballero-Garcia 
M.L. şi col. au putut identifica şoarecii infestaŃi, 
încă din a 3-a zi p.i. 

Testări privind utilizarea metodelor moderne, 
precum ELISA şi PCR, în diagnosticul bolilor 
parazitare sunt numeroase şi ele dovedesc 
valoarea diagnostică ridicată a acestor tehnici. 
Utilizarea lor pe scară largă este împiedicată de 
cel puŃin două inconveniente: dificultatea 
obŃinerii unor antigene sau chituri de diagnostic 
ce necesită uneori operaŃii multiple şi laborioase, 
mai ales când sunt însoŃite şi de cultivarea in 
vitro a unor paraziŃi şi al doilea, costul ridicat al 
aplicării unor asemenea teste. 

 

Mijloacele medicale  

Mijloacele medicale utilizate major în reducerea 
gradului de infestare constau în: 

• utilizarea medicaŃiei antiparazitare specifice 

Arsenalul medicamentelor antiparazitare s-a 
îmbogăŃit foarte mult în secolul XX, consecutiv 
cunoaşterii aprofundate a biologiei şi modului  
de acŃiune a paraziŃilor. S-au produs substanŃe cu 
acŃiune specifică asupra unui grup de paraziŃi, 
dar şi substanŃe cu acŃiune concomitentă asupra 
mai multor tipuri de paraziŃi. 

Medicamentele antiparazitare se folosesc în scop 
terapeutic, în combaterea unor infestaŃii 
parazitare sau în scop profilactic (ex. 
dehelmintizările şi îmbăierile profilactice); 
pentru fiecare mod de utilizare se respectă 
posologia specifică. 

Diversificarea paletei produselor antiparazitare 
este determinată, printre altele, în principal de 
doi factori: 

- apariŃia rezistenŃei paraziŃilor la substanŃele 
folosite în combaterea lor, impunându-se astfel 
producerea unor noi formule chimice 
medicamentoase şi  

- necesitatea obŃinerii de substanŃe cu acŃiune 
îndelungată asupra paraziŃilor, dar cu eliminare 
rapidă din organism, respectiv cu timp de 
înjumătăŃire redus şi fără a se acumula în 
Ńesuturile şi organele animalelor tratate, fapt ce ar 
impune restricŃii în consumul produselor acestora 
(Bowman). 

RezistenŃa paraziŃilor faŃă de acŃiunea 
substanŃelor antiparazitare a constituit tema 
numeroaselor cercetări, fiind de altfel subiectul 
referatului de bază a celei de-a 67-a Sesiuni 
generale a O.I.E. (Sesiune aniversară, prilejuită 
de împlinirea a 75 de ani a OrganizaŃiei). 

RezistenŃa la antiparazitare, fenomen controlat 
genetic, se manifestă la toate grupele de paraziŃi, 
apariŃia ei fiind doar o chestiune de timp (F.W. 
Nicholas).  

Astfel, cercetătorii australieni au urmărit în timp 
rezistenŃa unor insecte faŃă de diverse insecticide. 
Lucilia cuprina, ce determină pierderi mari în 
Australia, a prezentat o creştere a rezistenŃei faŃă 
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de organocloruratul Dieldrin, la doar trei ani 
după utilizarea lui, perioada de protecŃie a 
aspersărilor fiind de numai 1-2 săptămâni faŃă de 
8 săptămâni cât era la începutul utilizării 
insecticidului respectiv. RezistenŃa speciei 
respective s-a instalat rapid şi faŃă de următorul 
insecticid utilizat, un organofosforic, Diazinonul,  
care a fost eficient iniŃial, dar şi-a pierdut rapid 
eficienŃa. Opinia autorilor este că instalarea 
rezistenŃei acestor insecte şi faŃă de alte produse 
este doar o chestiune de timp. Acest fenomen 
este controlat de trei genotipuri cu alele 
specifice: RR, RS şi SS, intrarea unui nou 
insecticid determinând o nouă schimbare în 
genotipul respectiv. Schimbarea insecticidelor cu 
unul nou din aceiaşi clasă determină schimbări 
mici în modul de acŃiune al substanŃelor şi de aici 
şi în natura rezistenŃei, care se menŃine. 
Dimpotrivă, înlocuirea unui anumit produs cu 
altul din altă clasă poate determina o selecŃie 
puternică în favoarea alelelor rezistente pe loci 
diferiŃi. Se poate să rămână o frecvenŃă ridicată a 
alelelor rezistente, chiar în cazul introducerii de 
noi insecticide, cosecutiv fenomenului de “cross-
rezistenŃă”, manifestat chiar după îndepărtarea 
primelor insecticide. 

Trebuie menŃionat că rezistenŃa la antiparazitare 
se transmite genetic, fiind cunoscută de pildă 
transmiterea rezistenŃei până la a 19-a generaŃie 
postterapeutic în cazul speciilor de Eimeria ce 
parazitează la puii de găină. 

Aceste lucruri impun un program de măsuri 
pentru prevenirea fenomenului de rezistenŃă 
antiparazitară, program ce include printre altele: 

- administrarea medicamentelor conform 
posologiei, evitând subdozajul medicaŃiei 
utilizate; 

- evitarea terapiei de durată cu acelaşi produs 
antiparazitar; 

- alternanŃa antiparazitarelor din grupe chimice 
diferite; 

- depistarea şi tratarea “purtătorilor” de paraziŃi; 

- prevenirea contaminării animalelor cu elemente 
infestante ale speciilor rezistente, prin 
decontaminarea locurilor în care se găsesc aceste 
elemente. 

Aceste măsuri practicate de fermieri, instruiŃi în 
acest sens, vor fi componente ale unor programe 
de control şi management a rezistenŃei 
antiparazitare, programe de durată, efectuate pe 
regiuni, componente ale unor programe naŃionale 
(A. Nari şi J.W. Hansen). 

• utilizarea medicaŃiei simptomatice, care 
poate fi direcŃionată, funcŃie de acŃiunea 
paraziŃilor, în susŃinerea generală a organismului, 
în combaterea unor afecŃiuni locale (tulburări 
digestive, respiratorii, circulatorii, ş.a.) sau a 
unor stări toxice; această medicaŃie este însoŃită 
adesea şi de un regim alimentar dietetic. 

MotivaŃii economice  

ParaziŃii, prin spoliere selectivă, prin exotoxine 
cu afinităŃi pentru anumite organe Ńintă (SNC, 
sânge, aparat genital, etc.), prin modificarea 
mediului intestinal, prin maldigestie, 
malabsorŃie, prin fenomenele diareice generate, 
produc tulburări organice locale şi generale de 
tipul alterării spermiogenezei, alterarea 
fecundităŃii femelelor, a nidării oului şi moartea 
fătului, urmată sau nu de avort (trichomonoza, 
neosporoza, toxoplasmoza), prin anemie, prin 
tulburări de mineralizare a oaselor, prin pierderi 
în greutate, prin inapetenŃă, prin tulburări ale 
pigmenŃilor carotenoizi sanguini, prin anoxie, 
prin distrofii organice, prin ireversibilitatea unor 
leziuni organice şi perturbări de metabolism, prin 
tulburări topografice şi prin mortalitate, 
generează grave prejudicii economice. Aceste 
prejudicii constituie raŃiunea pentru care o 
invazie parazitară, chiar subclinică, trebuie 
diagnosticată. Această depistare trebuie urmată 
de identificarea agentului etiologic şi a 
caracteristicilor sale, genetice, biologice şi 
ecologice, a posibilei rezistenŃe la medicaŃia 
specifică, în vederea selectării unui antiparazitar 
cu eficacitate cât mai mare, cu un spectru de 
acŃiune cât mai larg, faŃă de care paraziŃii 
implicaŃi în pierderile economice nu prezintă 
rezistenŃă. 

Odată stabiliŃi aceşti parametri (economici, 
genetici, biologici, ecologici) pentru instituirea 
unui control eficient, mai este necesară 
combaterea gazdelor intermediare, paratenice, 
etc., aplicarea unui complex de măsuri de control 
care să reducă influenŃa paraziŃilor până la 
limitele obŃinerii celui mai bun randament al 
creşterii animalelor.    
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SUMMARY 

Parasitological control – biological, 
medical and economic concept 

This paper presents the parasitological 
control as a concept icluding all meens 
prevention and therapy used to decrease 
the prevalence and intensivity of parasitical 
infections. 

Parasitologycal control are targeting on the 
parasite, his natural temporary or final host 
and the environment; parasitologycal control 
means the use of different strategies to 

reduce the level of parsitical infections 
and/or to reduce the environment parasitical 
contamination, in order to obtain good 
economic results. 

As biological means of parasitological 
control are discussed methods to increase 
the resistance of hosts versus parasite, 
biological methods against the parasite and 
their intermediate hosts and the use of 
modern diagnosis methods (ELISA, PCR). 

There are also presented medical means of 
parasitological control and its ecoonomic 
reasons. 
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