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REZUMAT. Examenele clinice, dermatologice, coproscopice şi necropsice efectuate la 
două loturi de iepuri ce aparŃin unor crescători particulari au relevat prezenŃa endo- şi 
ectoparaziŃilor în proporŃii diferite de la un lot la altul. Examenele coproscopice au evidenŃiat 
oochisturi de coccidii (la 16,6% din indivizii lotului unu crescuŃi în baterii şi în procent de 80, la 
iepurii din lotul doi crescuŃi pe aşternut permanent) şi ouă de nematode (lotul unu: 33,3% 
trichostrongili; 8,33% oxiuri; 58,33% trichocefali; lotul doi: 30% trichostrongili; 20% oxiuri; 40% 
trichocefali). Examenul dermatologic (raclatul cutanat, însămânŃările pe medii de cultură) ne-a 
ajutat în diagnosticarea cheiletielozei (70% din indivizii lotului doi), râiei psoroptice (50% din 
efectivul lotului unu), precum şi, în eliminarea diagnosticului prezumtiv de dermatomicoză. 
Examenele necropsice au relevat prezenŃa leziunilor hepatice produse de Eimeria stidae 
(coccidioza hepatică), precum şi, prezenŃa în ficat şi seroase a veziculelor Cysticercus 
pisiformis (cisticercoza hepatică şi a seroaselor). 

 
 

Introducere 

Creşterea iepurilor de casă este o îndeletnicire 
uşoară, plăcută şi rentabilă. Iepurii se pretează la 
cea mai convenabilă exploatare: se înmulŃesc 
repede, sunt puŃin pretenŃioşi la calitatea hranei, 
valorifică bine cele mai neînsemnate furaje şi 
resturi vegetale, pot fi crescuŃi în adăposturi ieftine. 
Dacă înainte, iepurii se creşteau mai mult pentru 
blană şi pentru păr (lână), exploatarea lor pentru 
carne marchează o tendinŃă de actualitate (3). 

Crescătorii, începători sau avansaŃi, trebuie să fie 
informaŃi cu privire la condiŃiile de îngrijire şi 
confort, starea de sănătate, prevenirea unor boli, 
aspecte care asigură rentabilitatea activităŃii de 
creştere a iepurilor. 

Iepurii pot fi gazde pentru boli parazitare cu 
localizare internă (coccidii, cisticercoze, 
trichocefaloze) şi externă (râie auriculară, 
cheiletieloză, tricofiŃie). Supravegherea 
parazitologică realizată de către medicul 
veterinar reprezintă o siguranŃă pentru crescător. 

Acesta este contextul ce justifică oportunitatea 
prezentei lucrări a cărui scop a fost acela de a 
urmări evoluŃia endo şi ecto parazitozelor la 

iepurii din două gospodării particulare din 
judeŃul Timiş. 

Materiale şi metode 

Studiul prezent a fost realizat pe două loturi de 
iepuri alcătuite din 12, respectiv zece indivizi. 
Structura loturilor este omogenă: iepuri cu vârstă 
cuprinsă între o zi şi cinci ani, masculi şi femele 
(raportul este de 1/1), rasele Marele Alb şi Uriaş 
Belgian. Iepurii sunt crescuŃi pe aşternut 
permanent (lotul doi) şi în baterii (lotul unu). 

Conduita medicală adoptată în scopul realizării 
studiului a constat în: anamneză, examen clinic, 
scurte anchete epidemiologice şi examene de 
laborator. Acestea din urmă au presupus: 
recoltarea fecalelor în vederea realizării 
examenului coproscopic, examen dermatologic 
general, perierea cu perii sterile a blănii, 
recoltarea de fire de păr şi scvame, raclat cutanat 
şi auricular, examen morfopatologic. Toate 
aceste examene au fost realizate în Clinica de 
Parazitologie şi Boli Parazitare a FacultăŃii de 
Medicină Veterinară Timişoara. 
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Rezultate şi discuŃii 

În urma examenelor efectuate la o populaŃie de 
22 iepuri, am diagnosticat diferite endo şi ecto 
parazitoze: coccidioză, trichostrongiloză, 
oxiuroză, trichuroză, cisticercoză, cheiletieloză şi 
râia auriculară. 

Examenul Willis a relevat prezenŃa, în fecale, a 
ouălor de trichostrongili, a celor de trichocefeli, 
precum şi a oochisturilor de coccidii, într-un grad 

diferit de infestare, de la lotul l la lotul 2, precum 
şi de la un individ la altul (tabelele 1 şi 2) 
(figurile 1, 3). 

Examenul dermatologic ne-a ajutat să 
diagnosticăm: râia auriculară (Psoroptes 
cuniculi) şi cheiletieloza (Cheyletiella 
parasitivorax). 

 
 

Tabel 1 
Structura parazitară a lotului 1 

 
Indivizii Coccidii Trichostrongili Oxiuri Trichocefali Cisticerci PsoropŃi 

1 + + - + - + 
2 - - - - + - 
3 + - - + - - 
4 - + - - + - 
5 - - - + - - 
6 - - + + - - 
7 - + - + - - 
8 - - - + - + 
9 - - - - - + 
10 - - - - - + 
11 - + - + - + 
12 - - - - - + 

Total procent 16,6% 33,3% 8,33% 58,33% 16,6% 50% 
 

Tabel 2 
Structura parazitară a lotului 2 

 
Indivizii Coccidii Trichostrongili Trichocefali Cisticerci PsoropŃi Cheiletele 

1 + + 

Oxiuri 

+ - - - 

2 + + - - - - - 

3 + - - - - - + 

4 + - + - - - + 

5 - - - + - - + 

6 - + - + - - + 

7 + - + - - - + 

8 + - - - -  + 

9 + - - - - - - 

10 + - - + - - - 

Total 
procent 

80% 30% 20% 40% 0% 0% 60% 
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Aspectele clinice traduse prin prurit intens, 
acumularea de cruste în conchia auriculară, 
poziŃia atârnândă şi imobilă a urechilor, poziŃia 
anormală a capului şi slăbirea progresivă, au 
născut suspiciunia de râie. Recoltarea secreŃiilor 
auriculare şi examenul la lupă au evidenŃiat 
prezenŃa acarianului Psoroptes cuniculi într-un 
procent de 50% la lotul unu, acarianul fiind 
absent la lotul doi (figurile 7, 8). 

Pruritul intens, descuamările, crustele, zonele 
alopecice din regiunile scapulară, perioculară şi a 
membrelor anterioare au fost semnele clinice 
care au născut diferite supoziŃii de diagnostic 
(figurile 5, 6). Raclatele cutanate clarificate cu 
lactofenol au evidenŃiat la microscop prin 
examinare cu obiectivul 10-20, acarianul 
prostigmat Cheyletiella parasitivorax, la şase 
iepuri (60%) din lotul doi, lotul unu nefiind 
afectat de acest parazit (figura 4). 

Examenele necropsice au evidenŃiat leziuni de 
coccidioză hepatică, la şase indivizi (60%) din 
lotul doi (figura 2) şi prezenŃa veziculelor 
cisticercice (Cysticercus pisiformts), la doi 
indivizi (16,6%) din lotul unu. 

Examenele culturale efectuate pe mediul 
Sabouraud nu au pus în evidenŃă prezenŃa 
micetelor, rezultatele fiind negative la toŃi iepuri 
examinaŃi. 

Lotul doi alcătuit din zece iepuri crescuŃi pe 
aşternut permanent a fost afectat într-un procent 
de 80% de coccidioză. La opt indivizi din acest 
lot, examenul coproscopic Willis a fost pozitiv, 
evidenŃiind la microscop oochisturi de coccidii, 
dar examenul necropsie nu a confirmat decât la 
şase dintre aceştia prezenŃa leziunilor coccidiene 
în ficat. Presupunem că, la ceilalŃi doi indivizi, 
pozitivi la examenul Willis, au fost incriminate 
eimerii cu localizare intestinală. Procentul ridicat 
de apariŃie a coccidiozei la acest lot nu ne-a 
surprins deoarece condiŃiile de creştere (aşternut 
permanent) şi modul în care au fost efectuate 
deparazitările şi controlul reprezintă factori 
favorizanŃi în apariŃia şi menŃinerea infestaŃiei cu 
coccidii in acest lot. 

La lotul unu, oochisturile de coccidii au fost 
prezente în fecale doar la doi iepuri (16,6%) la 
care nu putem preciza localizarea infestaŃiei, 
deoarece nu am efectuat examen necropsic şi nici 
nu am identificat apartenenŃa oochisturilor 
evidenŃiate la examenul Willis. 

Într-un grad mediu de infestare la ambele loturi, 
examenul Willis ne-a permis evidenŃierea ouălor 
de trichostrongili (33,3% lotul unu şi 30% lotul 
doi ) şi a celor de trichocefali (58,3% lotul unu şi 
40% lotul doi). O apariŃie slabă la examenul 
Willis a fost cea a ouălor de Passalurus 
ambiguus (la un singur individ din lotul unu şi la 
doi indivizi din lotul doi). 

La iepurii lotului doi care au fost sacrificaŃi fiind 
pozitivi (pentru eimerii) la examenul Willis, am 
diagnosticat leziuni hepatice de natură eimeriană. 
La aceştia, veziculele cisticercice nu au fost 
prezente. În schimb, la lotul unu, la care s-au 
efectuat două sacrificări am evidenŃiat 
Cisticercus pisiformis în ficat şi seroase. 
AfirmaŃia propietarului că, aceste exemplare au 
fost achiziŃionate dintr-o gospodărie cu mai mulŃi 
câini care aveau acces la cuştile iepurilor poate fi 
o explicaŃie plauzibilă pentru realizarea lanŃului 
epidemiologie câine - iepure soldat cu prezenŃa 
de vezicule în ficatul iepurilor. 

Diagnosticarea clinică şi de laborator a diverselor 
endoparazitoze la iepuri se regăseşte într-un 
număr însemnat de studii bibliografice. 
Parazitismul cu Eimeria stidae şi Eimeria 
intestinalis, prezenŃa nematodelor 
Trychostrongylus retortaeformis şi 
Nematodiroides zembrae, Psoroptes cuniculi şi 
Passalurus ambiguus, precum şi, semnalarea 
cisticercozei sunt aspecte care fac subiectul 
multor cercetări la iepuri (1, 2, 6, 8). 

Într-un studiu realizat în Polonia, infestaŃia cu 
eimerii este apreciată la 55,96%, iar infestaŃia cu 
Cysticercus pisiformis la 10,38%; într-un procent 
ridicat au fost diagnosticate Trychostrongylus 
retortaeformis 52,83% şi Tricuris sylvilagi 
47,17%. A fost semnalată, în acelaşi studiu, 
prezenŃa anoplocefalidelor într-un procent de 
0,92% şi a speciei Graphidium strigosum, în 
procent de  7,55 (4). 

In majoritatea studiilor, incidenŃa cea mai 
crescută o reprezintă parazitizmul cu Eimeria 
stidae şi Trychostrongylus sp. Dintre 
ectoparazitoze, râia auriculară produsă de 
Psoroptes cuniculi se situează printre primele 
locuri ca incidenŃă, urmată de cheiletieloză 
(Cheyletiella parasitovorax) (5, 7, 9,10). 

În studiul nostru am diagnosticat râia auriculară la 
şase indivizi din lotul unu (50%) şi cheiletieloză la 
acelaşi număr de iepuri din lotul doi (60%). 
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Figura 1 
Oochisturi de Eimeria sp. 

 
 

Figura 2 
Leziuni hepatice in eimerioză 

  

 
 

Figura 3 
Ou de tricocefal 

 
 

Figura 4 
Cheyletiella parasitivorax 

  

 
 

Figura 5 
Aspecte macroscopice în cheiletieloză 

 
 

Figura 6 
Aspecte macroscopice în cheiletieloză 

  

 
 

Figura 7 
Aspecte macroscopice în râia psoroptică 

 
 

Figura 8 
Aspecte macroscopice în râia psoroptică 
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Concluzii 

Rezultatele studiului realizat la două gospodării 
particulare din judeŃul Timiş ne permit să 
subliniem următoarele concluzii: 

• Efectuarea examenelor clinice, 
dermatologice, coproscopice şi 
necropsice este esenŃială în 
diagnosticarea endo şi ecto parazitozelor 
la iepure. 

• Examenele coproscopice pot evidenŃia 
oochisturi de coccidii şi ouă de 
nematode. 

• Examenul dermatologic (raclatul cutanat, 
însămânŃările pe medii de cultură) ne 
ajută în diagnosticul diferitelor acarioze 
(cheiletieloză, râia psoroptică) şi a 
diferitelor dermatomicoze (tricofiŃia). 

• Examenele necropsice pot releva 
prezenŃa leziunilor hepatice produse de 
Eimeria stidae (coccidioza hepatică), 
precum şi, prezenŃa în ficat şi seroase a 
veziculelor Cysticercus pisiformis 
(cisticercoza hepatică şi a seroaselor). 

• La lotul unu am diagnosticat 16,6% 
iepuri cu coccidioză; 33,3% iepuri cu 
trichostrongili; 8,33% iepuri cu oxiuri; 
58,33% iepuri cu trichocefali; 16,6% 
iepuri cu cisticerci; 50% iepuri cu 
psoropŃi; nu s-a identificat nici un iepure 
cu cheiletiela. 

• La lotul doi am diagnosticat 80% iepuri 
cu coccidioză; 30% iepuri cu 
trichostrongili; 20% iepuri cu oxiuri; 
40% iepuri cu trichocefali; nu s-au găsit 
iepuri cu cisticerci şi psoropŃi; 70% din 
efectiv au prezentat cheiletieloză. 

SUMMARY 

The semnalation of endo and 
ectoparasites in the case of rabbits bred 
in two private farms from Timis 

The clinical, dermatological, coproscopical 
and necropsy examinations carried out in 
the case of two groups of rabbits (bred in 
private farms ) shown the presence of some 
endo- and ectoparasites in different 
proportions from one group to another. In 
coproscopical examinations made evident 
coccidia oocysts (16.6% in the case of the 
individuals within the first group, bred under 
intensive system, and 80% in the case of the 
rabbits from the second group, bred on 
permanent bedding) and nematode eggs ( 
group one 33.3% Trichostrongylus spp., 
8.33% Oxyurus spp., 58.33% 
Trichocephalus spp., group two 30% 
Trichostronylus spp., 20% Oxyurus spp., 
40% Trichocephalus spp). The 
dermatological examinations (cutaneous 
scretch, insemination on culture mediums) 
helped us diagnosing cheiletielosis (70% 
from the second group individuals), 
psoroptic ray (50% from group one) and also 
to remove the presumptive diagnosis of 
dermatomicosis. The necropsic 
examinations made evident the presence of 
the hepatic lesions produced by Eimeria 
stiedae ( hepatic coccidiosis), and also the 
presence of Cysticercus pisiformis vesicle 
(hepatic and serous Cysticercosis) in liver 
and serous membranes. 
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