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RECENZII 

 
“Zoonoze parazitare” de Iustin Cosoroabă 

(Edit. First, Timişoara, 2005) 
 
 

Prof. Dr. Dr.H.C. E. ŞUTEU 
 

 
 Există o anumită tradiŃie românească în editarea de cărŃi privind zoonozele, începând cu primul 
volum: “Boli transmisibile de la animale la om” – GrinŃescu A. şi Iacob C. (1959) şi până la cel mai 
recent: “Parazitozoonoze”, de Olteanu Gh. şi colab. (1999). Alături de acestea, alte volume au abordat 
segmenŃial problema. Dacă reflectăm însă asupra cerinŃelor şi exigenŃelor profesionale în contextul 
legislativ actual al ComunităŃii Europene şi al integrării Ńării noastre cu aceasta, cât şi asupra multitudinii 
şi diversităŃii informaŃiilor din ultimul timp, conchidem firesc, logic, că se impunea imperios apariŃia 
unui “tratat” despre această importantă categorie de boli. De acesta sunt deopotrivă interesaŃi medici 
umani şi veterinari, epidemiologi, ecologi, cercetători şi practicieni. Răspunsul s-a prefigurat în apariŃia 
lucrării “Zoonoze parazitare”, realizată de reputatul profesor dr. I. Cosoroabă, de la USAMV din 
Timişoara. 
 Lucrarea, concepută în sistem clasic, tratează în 7 capitole zoonozele parazitare, de la 
protozooze, helmintoze (trematodoze, cestodoze, nematodoze) la acarioze, entomoze şi micoze. După 
câteva reflecŃii introductive asupra parazitismului şi zoonozelor parazitare, autorul a prezentat aproape 
exhaustiv entităŃile morbide transmisibile de la animale la om, în care sunt incluse şi parazitozele zise 
exotice (paragonimoza, fasciolopsioza, schistosomoza) sau cele oportuniste sau/şi nou incluse, precum: 
blastocistoza, microsporidiozele, sparganoza, bailiascarioza, anisakidoza, ternidensoza, malasezioza etc. 
TendinŃele globalizatoare în lume şi mijloacele de comunicare umane şi informaŃionale, ultrarapide, 
contemporane, stau drept bază, logistic justificată, pentru includerea într-un volum al tuturor acestor 
parazitoze zoonotice, cu risc emergent în orice punct al Terrei. 
 În structura fiecărei boli constatăm câteva caracteristici ce Ńin de competenŃă informativă, 
rigoarea redacŃională şi didactică: 

• Încadrarea sistematică a avut în vedere cele mai noi restructurări taxonomice emise de foruri de 
competenŃă mondială. A se observa: sarcocistozele, echinococozele larvare, trichineloza. 

• Argumentele etimologice, cu explicaŃia derivaŃiei lor lingvistice din greacă şi latină. 
• DocumentaŃia bibliografică, pe fiecare entitate, şi din diverse surse: reviste, tratate, foruri 

ştiinŃifice OMS sau internet, la obiect şi de ultimă oră. Progresele în terapeutică se regăsesc la 
fiecare boală atât în tratamentul la pacienŃi umani şi, separat, la animale. Alături de medicaŃiile 
uzuale, se află molecule noi intrate în arsenalul medicamentos: derivaŃii benzimidazoli, 
avermectine, milbemicine, conazoli ş.a. Sunt prezentate formele medicamentoase proprii 
autorului sau colaboratorilor. 

• Materialul ilustrativ conŃine cicluri evolutive, unele recorectate, corelate noilor descoperiri, 
imagini sugestive, reproduse din tratate de circulaŃie mondială şi recent apărute, cum sunt ale 
sarcociştilor (J. Euzéby, H. Mehlhorn, Noble). Sunt şi ilustraŃii originale (peste 15) care se 
recunosc din lucrările autorului (acarioze şi acarieni, dermatomicoze). În total, circa 100 figuri, 
la care se adaugă şi scheme, hărŃi, tabele (16) cu specii şi varietăŃi (tulpini, genotipuri) de 
paraziŃi. 

• NoutăŃile se referă şi la modificări induse de paraziŃi gazdelor la nivel molecular şi genetic. 
Câteva evidenŃieri privind structura acestor zoonoze. 
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Ca extindere şi conŃinut, mecanisme patogenetice şi control, este dominant “trio-ul zoonotic”: 
toxoplasmoza, echinococozele larvare şi trichineloza, cu 31, 42 şi respectiv 23 pagini şi cu surse 
bibliografice numeroase, totalizând 215. Fluxul cunoaşterii cuprinde în cvasitotalitate ceea ce s-a scris la 
zi pe plan mondial: 

- În toxoplasmoză – aspecte noi epidemiologice, sursele G.D., numeroase specii de 
feline sălbatice cu denumirea ştiinŃifică; formele clinice la om; imunitatea în 
complexitatea conexiunilor, cu tipurile de celule cu efecte antitoxoplasmice, 
imunitatea mediată celular şi umoral. De asemenea, sunt prezentate metodele şi 
diagnosticul de laborator, de la cele clasice la cele imunoenzimatice şi PCR; măsurile 
profilactice, statusul vaccinărilor, cu folosirea mai multor antigene: SAG, GAG, la om 
şi animale. MedicaŃia se referă la cele mai recente molecule. 

- În hidatidozele larvare – sunt relevante variaŃiile genetice ale speciei E. granulosus; şi 
la celelalte specii sunt incluse tulpinile, izolatele şi genotipurile; gazdele definitive cu 
dispersarea pe zone geografice. Sunt interesante şi actuale formele de imunitate, 
modalităŃile de contaminare ale omului, cercetările terapeutice şi măsurile profilactice 
complexe cu referire la toate formele de hidatidoză. 

- În ce priveşte trichineloza, o altă helmintozoonoză importantă în care etiologia se 
referă la toate speciile cunoscute, sunt incluse cele mai recente (T. papuae, T. 
zimbabwensis) sau altele incerte. Sunt interesante modul de transmitere a 
genotipurilor, potenŃialul biotic al femelelor, riscurile de transmitere şi aspectele grave 
evolutive, pe aparate şi organe la om. Mecanismele patogene sunt urmărite succesiv la 
nivelele celular, molecular şi enzimatic, de la pătrunderea trichinelelor din intestin şi 
până în miocitele doici. În tratamentul trichinelozei sunt prezentate cele mai eficace 
antihelmintice: albendazol, mebendazol etc., la om şi animale. 

Şi în cadrul altor zoonoze – giardioză, sarcocistoză, larva migrans, în miaze şi micoze – nivelul 
descrierilor este superior, ca şi în cazul trio-zoonozelor. 

Consider că lucrarea reprezintă o operă valoroasă, în care sunt condensate firesc datele clasice cu 
noutăŃile de “ultimă oră” şi cu reconsiderările asupra unor fenomene incerte sau fals acceptate, în timp 
conducând în final la completări şi regândiri ale mijloacelor de profilaxie şi combatere. Din acest punct 
de vedere, volumul se adresează în egală măsură medicilor umani şi veterinari de profile diferite, 
specialiştilor în controlul alimentelor, ecologiştilor interesaŃi de profilaxia ecosistemelor. 

Stilul redactării este concis şi clar, în terminologii ştiinŃifice şi construcŃii frazale academice, 
încât corespunde celor mai înalte exigenŃe. Lucrarea “in toto” poate fi citită pe orice meridian, fără 
“complexe”, în care sens o traducere într-o limbă de mare circulaŃie ar fi extrem de binevenită şi în 
avantajul profesiunii noastre. 

Adresez sincere felicitări şi admiraŃie colegiale autorului, Prof. Dr. Dr.H.C. Iustin Cosoroabă, 
pentru această excepŃională realizare editorială. 
 
 


