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 Şcoala Clujeană de Parazitologie Veterinară s-a afirmat şi şi-a făcut un nume apreciat prin 
numeroasele lucrări de conŃinut şi calitate, elaborate de Profesorul Dr. Eronim Şuteu şi mai încoace şi de 
Profesorul Dr. Vasile Cozma. 
 De aceea, nu ne-am mirat prea mult când pe Domnul Prof. Dr. Eronim Şuteu l-am descoperit ca 
autor al unei noi lucrări, cu titlul “Parazitica”, apărută de curând în condiŃii excepŃionale, cu sprijinul 
material al Domnului Prof. Dr. Vasile Cozma, în calitatea sa de Director al FundaŃiei “Scientia 
Parasitologica Pro Vita”. 
 După cât înŃelegem chiar din prefaŃa lucrării, autorul pleacă în această carte de la ideea personală 
care îl frământă de peste un deceniu şi anume că paraziŃii, prin substanŃele lor de secreŃie şi de excreŃie, 
pe lângă efecte patogene nefavorabile, pot avea asupra organismelor gazde şi nişte efecte benefice, ce pot 
fi valorificate. Astfel, PARAZITICA, ramură interdisciplinară din cadrul parazitologiei, va studia 
mijloacele de valorificare a paraziŃilor în folosirea lor în scopul ocrotirii sănătăŃii oamenilor, animalelor 
şi plantelor. 
 RelaŃiile Paraziticii cu ecologia, criobiologia, cibernetica, oncologia, imunologia, genetica şi alte 
discipline, în concepŃia autorului, îi conferă acesteia tot atâtea importante avantaje interdisciplinare 
reciproce. 
 În continuare, în Capitolul 2, la relaŃiile intraspecifice ale paraziŃilor, autorul se ocupă de 
autodeparazitare, iar în cazul celor interspecifice se ocupă de hiperparazitism. 
 Un loc important în lucrare îl formează Capitolul 3, de parazitoterapie, în care, pe lângă date 
parazitoterapice antitumorale, sunt prezentate o serie de substanŃe parazitare cu acŃiune anticoagulantă, 
antiinflamatoare, hormonală, imunomodelatoare sau imunosupresoare. 
 La fel de bine documentat este şi Capitolul 4, consacrat imunoprofilaxiei protozoozelor, în care 
autorul se ocupă în mod deosebit de vaccinuri (vaccinuri vii, vaccinuri moarte) şi de imunoprofilaxia 
helmintozelor şi imunoprofilaxia entomozelor. Capitolul acesta îl încheie cu date actuale, referitoare la 
paraimunoprofilaxia parazitozelor şi apoi cu altele în care se referă la imunodiagnosticul parazitozelor. 
 În sfârşit, în Capitolul 5 autorul tratează despre progresele obŃinute în combaterea biologică a 
bolilor şi dăunătorilor. 
 Trebuie să menŃionăm că lucrarea, pe lângă o bibliografie la zi, ce însoŃeşte fiecare capitol, are la 
sfârşit şi o bogată bibliografie generală. 
 Merită să fie subliniată şi constatarea noastră, că pe lângă lucrările de specialitate ale străinilor, 
autorului nu i-au scăpat nici cele care provin de la autorii din Ńară, ceea ce pledează pentru faptul că 
parazitologia românească nu este departe de aceea din alte Ńări civilizate. 
 În final, ne luăm permisiunea menŃionării că, pe lângă cele deja citate de autor în lucrarea sa, noi 
avem şi alte observaŃii care vin să întărească opiniile exprimate de acesta. 
 Aşa, de exemplu, ouăle şi chisturile degradate, remarcate de noi la parazitaŃii care evoluează spre 
vindecare spontană, pledează în concepŃia noastră pentru un proces propriu de apărare a organismului, 
ceea ce face inutilă instituirea unui tratament medicamentos. 
 Aceasta, mai ales că asemenea ouă degradate îşi pierd, după observaŃiile făcute de noi, şi puterea 
de infecŃiozitate. 
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 Tot în spiritul celor ce le susŃine Dl. Profesor Dr. Eronim Şuteu, în lucrarea sa “Parazitica” este şi 
observaŃia ce am susŃinut-o în diferite împrejurări, că cel puŃin într-o parazitoză mai frecventă ca 
giardioza, există tulpini parazitare care, în condiŃii normale de viaŃă şi în cazul unei flore intestinale 
obişnuite, pot fi lipsite de patogenitate. 
 Parazitul îşi poate recâştiga patogenitatea, când la aceeaşi persoană purtătoare de parazit se 
asociază şi o altă suferinŃă hepatică sau intestinală. 
 Nu pot încheia aceste rânduri scrise pe marginea lucrării “Parazitica” fără să-l felicit pe autor 
pentru curajul şi modul inteligent în care abordează o problemă ce ar putea să schimbe multe din cele pe 
care le ştim până astăzi. 
 
 

 


