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REZUMAT. Cercetările efectuate, în perioada ianuarie 2001 - februarie 2005, în scopul 
realizării unor modele experimentale de testare in vitro a efectului acaricid al compuşilor de 
sinteză, au relevat aspecte diferite în funcŃie de obiectivele urmărite. Modelul experimental de 
testare in vitro a efectului substanŃelor acaricide de sinteză a fost realizat prin utilizarea a 4 
compuşi chimici şi 4 concentraŃii diferite: amitraz, permethrin, diazinon şi ivermectină; proprietăŃile 
acaricide au fost testate pe un număr total de 504 femele adulte de Psoroptes cuniculli; pe lângă 
dinamica eficacităŃii, în funcŃie de timp (2, 6, 12, 24 ore), au fost determinate CL50, CL90, CL100. 
Utilizarea amitrazului în concentraŃiei 2‰ a determinat procent de mortalitate maxim, încă din 
primul interval de timp - 2 ore;  indiferent de concentraŃia testată, cele mai scăzute valori ale 
concentraŃiilor letale au fost înregistrate după 24 ore, cea mai importantă fiind valoarea CL100 
care a fost 1,27‰. ConcentraŃia 2‰ a permethrinului a prezentat efect acaricid mediu, în 
intervalul 2-6 ore (56,66-66,66%) şi maxim la 12-24 ore; calcularea concentraŃiilor letale a relevat 
valori foarte scăzute pentru CL50 în intervalul 12 ore (-0,032‰) şi 24 ore (-0,30‰); pentru acelaşi 
interval de timp CL100 a atins nivelul de 0,60‰ şi respectiv 0,53‰. ConcentraŃiile 1‰ şi 2‰, 
testate pentru diazinon, au determinat procente ridicate de mortalitate (100%), în special în 
intervalul 12-24 ore; valoarea CL100 a fost cuprinsă între 1,85‰ (2 ore) şi 1,15‰ (24 ore). 
Testarea ivermectinei a relevat procent însemnat al mortalităŃii, în concentraŃie 10‰, încă de la 
prima citire a rezultatelor - 86,66% - cu creştere progresivă până la 12 ore când a fost 100%; în 
ceea ce priveşte CL100, aceasta a avut nivel ridicat de 10,01‰ la evaluarea efectuată după 2 ore 
şi valoare foarte bună, de numai 4,5‰ la sfârşitul perioadei de observaŃie. 
 
 
Râile la animale sunt considerate boli cutanate 
provocate de diferite specii de acarieni psorici şi 
al căror tratament se realizează prin substanŃe 
acaricide cu aplicare topică, injectabilă sau pour-
on. În unele cazuri se observă ineficacitatea 
tratamentelor sau necesitatea înlocuirii 
substanŃelor medicamentoase, de aceea este 
necesară găsirea unor metode de stabilire in vitro 
şi in vivo a potenŃialului acaricid al compuşilor 
chimici. 

Materiale şi metode 

Scopul studiului întreprins, în perioada 
decembrie 2004 - februarie 2005, a fost acela de 
a urmări comportamentul acarienilor din genul 
Psoroptes, la anumite intervale de timp după 
punerea în contact cu diferite concentraŃii ale 
compuşilor chimici utilizaŃi în practica curentă, 

pentru tratamentul râilor la animale. Modelul 
experimental propus îşi găseşte utilitatea atât în 
ceea ce priveşte testarea efectului acaricid al 
compuşilor de sinteză, cât şi în posibilitatea de a 
evidenŃia, dacă este cazul, fenomenul de 
chimiorezistenŃă. 

A. SubstanŃele acaricide testate  

Testările in vitro au fost efectuate prin utilizarea 
a 4 compuşi chimici, fiecare reprezentând o 
grupă farmacologică de substanŃe acaricide; 
pentru fiecare compus chimic au fost testate 4 
concentraŃii diferite. Paralel cu testarea 
substanŃelor acaricide a fost urmărit 
comportamentul acarienilor în prezenŃa soluŃiilor 
utilizate pentru realizarea diluŃiilor, respectiv apă 
distilată pentru amitraz, permethrin, diazinon şi 
ulei vegetal (ulei de floarea soarelui) pentru 
ivermectină (Tabel 1).  
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Tabel 1 
SubstanŃele acaricide şi concentraŃiile testate in vitro 

  
GRUPA FARMACOLOGIC Ă 

A SUBSTANłEI 
ACARICIDE 

SUBSTANłA 
ACTIV Ă 

TESTATĂ 

CONCENTRA-
łII TESTATE 

(‰) 

DILUANTUL 
UTILIZAT 

MARTO-
RUL 

NEGATIV 
formamidine amitraz 
piretroide permethrin 

organofosforice diazinon 

0,25 
0,50 
1,00 
2,00 

Apă distilată Apă distilată 

lactone macrociclice ivermectină 

1,00 
2,50  
5,00  
10,00 

Ulei vegetal Ulei vegetal 

 
 
Amitrazul  este singura moleculă din grupa 
formamidinelor acceptată pentru utilizare curentă 
în terapeutica animală. Este un acaricid foarte 
puternic care antrenează incoordonări motorii 
prin depolarizarea neuronilor artropodelor 
[Adams, 2001; Cosoroabă, 2000]. 

Permethrinul  face parte din grupa piretroidelor 
şi acŃionează prin contact, producând la 
artropode hiperexcitaŃie, apoi paralizie; modul 
lor de acŃiune este incomplet cunoscut, se pare 
că  perturbă potenŃialul de acŃiune la nivelul 
neurolemei, prin inhibarea şi blocarea 
permeabilităŃii pentru ionii de sodiu şi potasiu 
[Liebisch, 1985; Adams, 2001]. 

Diazinonul este încadrat în grupa 
organofosforicelor la care mecanismul de acŃiune 
constă în inhibarea colinesterazei, din acest 
motiv acetilcolina nu se mai descompune şi se 
cumulează provocând un bloc de depolarizare 
musculară, respectiv paralizia spastică a 
paraziŃilor [Cosoroabă, 2000; Şuteu şi Dulceanu, 
2001; Nueleanu, 2002]. 

Ivermectina, substanŃă importantă din grupa 
lactonelor macrociclice, acŃionează prin blocarea 
ireversibilă a transmisiei neuromusculare, 
acŃionând la nivelul sinapselor, stimulând 
producŃia acidului gamma-aminobutiric 
(GABA), care este inhibitor al stimulilor nervoşi 
[Cosoroabă, 2000; Adams, 2001]. 

B. Materialul biologic - utilizat pentru testarea 
in vitro a fost reprezentat de femele ovigere ale 
speciei Psoroptes cuniculli. Materialul a fost 
obŃinut prin prelevarea crustelor prezente în 
conductul auditiv extern la iepuri cu râie 
psoroptică. Prelevatele au fost menŃinute, în plăci 
Petri, la temperatura laboratorului, iar prin 

exemen cu stereolupa şi cu ajutorul unei anse 
matalice fine, a fost izolat şi recoltat individual 
un număr total de 540 femele ovigere de 
Psoroptes cuniculli. 

C. Protocolul de testare a efectului acaricid 

Pentru testarea in vitro a efectului substanŃelor 
acaricide au fost utilizate 540 de femele ovigere 
de Psoroptes cuniculli. Acestea au fost 
distribuite, în mod egal (10 femele/placă), în 54 
de plăci Petri cu diametrul de 4,8 cm. În fiecare 
placă Petri au fost introduse iniŃial rondele de 
hârtie de filtru cu porozitate mică; rondelele de 
hârtie de filtru au fost îmbibate cu 0,4-0,5 ml din 
fiecare soluŃie şi diluŃie luată în studiu, inclusiv 
soluŃiile utilizate ca martori negativi. MenŃionăm 
faptul că pentru fiecare diluŃie testată şi pentru 
fiecare martor au fost folosite serii de câte 3 
plăci. După punerea în contact a acarienilor cu 
substanŃele testate, plăcile Petri au fost acoperite 
cu peliculă de parafină şi menŃinute la 
temperatura laboratorului (22oC). 

D. Citirea rezultatelor - a fost efectuată la 
intervale de 2, 6, 12 şi 24 de ore de la punerea în 
contact a acarienilor cu substanŃele acaricide şi a 
constat în examinarea la stereo-lupă a plăcilor 
Petri şi cuantificarea acarienilor imobili (morŃi). 

E. Rezultatele - au fost exprimate, pentru fiecare 
timp de citire, în procentajul acarienilor morŃi, 
fiind calculată media aritmetică a celor 3 valori 
obŃinute pentru fiecare substanŃă şi diluŃie testată. 
De asemenea, în cazul tuturor momentelor de 
citire a rezultatelor (2, 6, 12, 24 ore), au fost 
determinate concentraŃiile letale: 50 (CL50); 90 
(CL90); 100 (CL100). Calcularea concentraŃiilor 
letale a fost realizată în sistem de operare 
Windows, utilizând Programul ARP - de 
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determinare matematică a concentraŃiilor letale 
şi trasare a dreptei de regresie, propus de 
Cernea şi colab. [2004]. Exprimarea valorilor 
concentraŃiilor letale a Ńinut seama de calculul 
corecŃiei procentului mediu de mortalitate şi a 
fost în funcŃie de valorile obŃinute pentru fiecare 
diluŃie testată/timp de citire, luând în considerare 
şi rezultatele de la martorul negativ, la care 
mortalitatea acarienilor a fost determinată de 
cauze non-specifice. 

Rezultate şi discuŃii 

Compuşii de sinteză analizaŃi au avut efect 
acaricid diferit în funcŃie de concentraŃia testată 
şi intervalul de timp la care a fost efectuată 
citirea rezultatelor (Tabel 2). 

Analizând datele obŃinute în cazul testării 
amitrazului s-a observat că la concentraŃia de 
0,25‰ mortalitatea acarienilor a urmat o curbă 
staŃionară, în intervalul de timp 2-12 ore, cu 
tendinŃă uşoară de ascensiune la 24 ore 
(23,33‰). Folosirea unei concentraŃii duble a 
determinat procente de mortalitate ridicate în 
intervalul de timp 12-24 ore, acestea fiind 
63,33% şi respectiv 73,33%; concentraŃia 1‰ a 
avut in vitro efect acaricid moderat, nivelul 
acarienilor morŃi atingând pragul de 76,66%, 
numai după 24 ore de la punerea în contact. În 
schimb, utilizarea concentraŃiei 2‰ a determinat 
procent de mortalitate maxim, încă din primul 
interval de timp (2 ore) (Tabel 2). În ceea ce 
priveşte valorile concentraŃiilor letale, cele mai 
scăzute valori au fost înregistrate după 24 ore de 
la contactul acarienilor cu substanŃa testată, cea 
mai importantă fiind valoarea CL100 care a fost 
1,27‰ (Tabel 2). Datele obŃinute de noi atestă 
posibilitatea existenŃei unui comportament 
diferit, in vitro, al acarienilor faŃă de substanŃa 
acaricidă. Afirmăm acestea deoarece CL100 a fost 
mare comparativ cu concentraŃiile recomandate 
pentru tratamentul in vivo al râilor. În acest sens, 
Şuteu şi Cozma [1998] recomandă folosirea 
amitrazului prin aplicarea de aspersiuni pe corpul 
animalelor, utilizând concentraŃii de 0,2-0,5‰. O 
altă explicaŃie a rezultatelor ar fi existenŃa 
chimiorezistenŃei în cadrul populaŃiei de acarieni 
luată în studiu; pentru confirmarea acestei 
ipoteze trebuie efectuată corelarea datelor 
obŃinute in vitro cu testări efectuate in vivo. 

Aspecte diferite, în ceea ce priveşte puterea 
acaricidă, au fost observate în cazul testării 
permethrinului. Cea mai scăzută concentraŃie 
utilizată (0,25‰) a determinat, după 2 ore, un 
procent de mortalitate de 23,33, observându-se 
tendinŃa evidentă de ascensiune la valori de 
83,33% după 12 ore şi 100% după 24 ore (Tabel 
2). La concentraŃia 0,50‰, permethrinul a 
produs moartea tuturor acarienilor după 12 ore 
de la punerea în contact, aspect similar fiind 
înregistrat şi în cazul soluŃiei 1‰; concentraŃia 
2‰ a prezentat efect acaricid mediu, în intervalul 
2-6 ore (56,66-66,66%) şi maxim la 12-24 ore. 
Calcularea concentraŃiilor letale a relevat valori 
foarte scăzute pentru CL50 în intervalul 12 ore (-
0,032‰) şi 24 ore (-0,30‰); pentru acelaşi 
interval de timp CL100 a atins nivelul de 0,60‰ şi 
respectiv 0,53‰ (Tabel 2). Efectul acaricid 
foarte bun, evidenŃiat in vitro şi exprimat prin 
nivelul concentraŃiilor letale, este în corelaŃie cu 
concentraŃiile recomandate în utilizarea 
piretroidelor in vivo. În cazul râilor la animale 
piretroidele sunt folosite, pentru aplicaŃii externe, 
sub formă de emulsii cu concentraŃie de 0,6-2‰. 
ProprietăŃile acaricide, deosebit de bune, ale 
piretroidelor se datorează faptului că sunt 
substanŃe lipofile care acŃionează prin contact, 
penetrează foarte uşor cuticula acarienilor 
producând efect “knock-down” [Cosoroabă, 
2000; Losson, 2001; Adams, 2001]. 

Diazinonul, substanŃă din grupa tionofosfaŃilor, 
utilizat în concentraŃie de 0,25‰ a avut efect 
acaricid redus, mortalitatea acarienilor fiind 
cuprinsă între 13,33% şi 26,66%, în intervalul 2-
24 ore; efect moderat a fost înregistrat în cazul 
concentraŃiei 0,50‰, efectul acaricid cel mai 
puternic fiind evidenŃiat după 24 ore când 
mortalitatea acarienilor a fost de 66,66%; 
concentraŃiile 1‰ şi 2‰ au determinat procente 
ridicate de mortalitate (100%), în special în 
intervalul 12-24 ore. (Tabel 2). Valoarea CL100 a 
fost cuprinsă între 1,85‰ (2 ore) şi 1,15‰ (24 
ore) (Tabel 2), interval care corespunde cu cel al 
concentraŃiilor utilizate cu eficacitate bună in 
vivo - 1-5 ‰. In cazul organofosforicelor efectul 
acaricid se datorează faptului că sunt substanŃe 
cu caracter lipofil care traversează uşor şi rapid 
cuticula artropodelor, acŃionând prin proprietăŃile 
lor anticolinesterazice [Cosoroabă, 2000; Adams, 
2001]. 
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Tabel 2 
Media procentului de mortalitate a acarienilor (Psoroptes cuniculli) sub acŃiunea substanŃelor acaricide şi 

exprimarea concentraŃiilor letale (CL) 50, 90, 100 
  

SubstanŃa testată: AMITRAZ 
Intervalul de timp: 2 h 6 h 12 h 24h 

0,25 ‰ 6,66 6,66 6,66 23,33 
0,50 ‰ 13,33 26,66 63,33 73,33 
1,00 ‰ 20 53,33 60 76,66 

 
ConcentraŃiile utilizate: 
 

2,00 ‰ 100 100 100 100 
 ConcentraŃia letală 50 - CL50 (‰) 1,54 0,98  0,63  0,41 
 ConcentraŃia letală 90 - CL90 (‰) 2,61 1,74 1,23 1,10 
 ConcentraŃia letală 100 - CL100 (‰) 2,88 1,93 1,38 1,27 

SubstanŃa testată: PERMETHRIN 
Intervalul de timp:  2 h 6h 12h 24h 

0,25 ‰ 23,33 30 83,33 100 
0,50 ‰ 30 46,66 100 100 
1,00 ‰ 33,33 50 100 100 

 ConcentraŃiile utilizate: 

2,00 ‰ 56,66 66,66 100 100 
 ConcentraŃia letală 50 - CL50 (‰)  1,20 0,71  -0,032  -0,3  
 ConcentraŃia letală 90 - CL90 (‰) 2,44 1,61 0,47 0,36 
 ConcentraŃia letală 100 - CL100 (‰) 2,75 1,83 0,60 0,53 

SubstanŃa testată: DIAZINON 
Intervalul de timp:  2 h 6h 12h 24h 

0,25 ‰ 13,33 16,66 20 26,66 
0,50 ‰ 26,66 40 43,33 66,66 
1,00 ‰ 63,33 76,66 100 100 

 ConcentraŃiile utilizate:  

2,00‰ 90 96,66 100 100 
 ConcentraŃia letală 50 - CL50 (‰)  0,89 0,68  0,54  0,35  
 ConcentraŃia letală 90 - CL90 (‰) 1,66 1,32 1,10 0,99 
 ConcentraŃia letală 100 - CL100 (‰) 1,85 1,48 1,24 1,15 

MARTOR NEGATIV - ap ă distilată 
Intervalul de timp:  2 h 6h 12h 24h 
  0 0 0 20 

SubstanŃa testată: IVERMECTIN Ă 
Intervalul de timp:  2h 6h 12h 24h 

1,00‰ 16,66 23,33 30 50 
2,50‰ 30 46,66 63,33 86,66 
5,00‰ 46,66 70 93,33 100 

 ConcentraŃiile utilizate:  

10,00‰ 86,66 96,66 100 100 
 ConcentraŃia letală 50 - CL50 (‰)  4,70 3,00  1,70  0,10 
 ConcentraŃia letală 90 - CL90(‰) 9,00 6,20 5,30 3,60 
 ConcentraŃia letală 100 - CL100 (‰) 10,1 7,00 6,10 4,50 

MARTOR NEGATIV - ulei vegetal  
Intervalul de timp:  2h 6h 12h 24h 
  0 0 20 30 
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Este cunoscut faptul că administrarea lactonelor 
macrociclice, implicit a ivermectinei, se 
realizează pe cale sistemică, fie injectabil, fie 
prin metodele “pour-on” şi “spot-on”. Evaluarea 
in vitro a efectului acaricid al ivermectinei, a 
urmărit modificările comportamentului 
acarienilor, respectiv moartea acestora, după 
punerea în contact cu această substanŃă. 
Considerăm că aceste aspecte sunt deosebit de 
importante în contextul în care, în unele cazuri, 
este recomandată aplicarea topică a lactonelor 
macrociclice [Ciser şi Galiano, 1997; Guaguere, 
1999; Oprescu, 2003; Panaite, 2004]. În cazul 
testării in vitro a acŃiunii ivermectinei, 
concentraŃia maximă utilizată a fost 10‰, 
aceasta fiind de fapt concentraŃia soluŃiei 
injectabile; pornind de la această concentraŃie au 
fost realizate diluŃiile: 1‰, 2,5‰, 5‰. În ceea ce 
priveşte acŃiunea acaricidă, concentraŃia 1‰ a 
avut efect redus, mortalitatea acarienilor la 
finalul experimentului fiind 50%, în timp ce în 
cazul concentraŃiei 2,5‰ a fost de 86,66% 
(Tabel 2). Utilizarea concentraŃiei 5‰ a 
determinat, după 2 ore, moartea a 46,66% dintre 
acarieni, cu tendinŃă evidentă de creştere la 6 şi 
12 ore, astfel încât la 24 ore a atins nivelul 
maxim (100%). Testarea concentraŃiei 10‰ a 
relevat procent însemnat al mortalităŃii, încă de la 
prima citire a rezultatelor - 86,66% - cu creştere 
progresivă până la 12 ore când a fost 100%. În 
ceea ce priveşte CL100, aceasta a avut nivel 
ridicat, de 10,01‰ la evaluarea efectuată după 2 
ore şi valoare foarte bună, de numai 4,5‰ la 
sfârşitul periodei de observaŃie (Tabel 2). 

Urmărind comparativ valorile CL100, obŃinute 
pentru fiecare substanŃă, diluŃie şi interval de 
timp, s-a constatat că valorile cele mai bune au 
fost înregistrate după 12 ore sau 24 ore de la 
punerea în contact a acarienilor cu substanŃa 
testată. Subliniem faptul că, în studiul întreprins, 
în cazul permetrinului şi diazinonului 
concentraŃiile care pot provoca moartea 100% 
din acarieni au fost mai mici sau egale cu dozele 
utilizate in vivo. Evaluarea comportamentului 
acarienilor în contact cu substanŃele acaricide şi 
exprimarea CL50, CL90 şi CL100, în funcŃie de 
perioada de contact şi factorii nespecifici care 
pot influenŃa procentul de mortalitate, sunt 
elemente care pot sta la baza evidenŃierii in vitro 
a fenomenului de chimiorezistenŃă [Chirico şi 
Bornstein, 1999].  

Bates [1998] semnalează necesitatea găsirii unor 
metode, exacte şi uşor de aplicat, pentru evaluarea 

şi cuantificarea fenomenului de chimiorezistenŃă 
la substanŃele acaricide. Lekimme şi colab. [2002] 
arată că, deşi există studii privind testarea in vitro 
a substanŃelor acaricide, nu s-a reuşit punerea la 
punct a unui protocol valabil pentru evidenŃierea 
chimiorezistenŃei. În general, protocoalele utilizate 
recomandă testarea in vitro a substanŃelor 
acaricide în concentraŃii mai mari decât cele 
folosite în practica curentă, fiind necesară 
corelarea datelor obŃinute in vitro cu cele 
observate in vivo [Coles şi colab., 1999; Bates şi 
colab., 2002]. De asemenea, este necesară luarea 
în calcul a modului de viaŃă al acarienilor pe 
corpul gazdei şi în mediul exterior, a faptului că 
există probabilitatea ca substanŃele acaricide să 
acŃioneze diferit in vitro, şi nu în ultimul rând, a 
factorilor nespecifici care acŃionează producând 
moartea acarienilor [DeLoach, 1984; Bates şi 
colab., 2002]. Din punct de vedere matematic şi 
biologic, aspectele menŃionate, pot fi luate în 
calculul eficacităŃii terapeutice, prin aplicarea unor 
modele care să exprime diferite nivele ale 
concentraŃiei letale (CL50, CL90, CL99, CL100) în 
funcŃie de timp şi concentraŃia substanŃei acaricide 
[Neter şi colab., 1996]. 

Concluzii 

Cercetările efectuate, în perioada ianuarie 2001 - 
februarie 2005, în scopul realizării unor modele 
experimentale de testare in vitro a efectului 
acaricid al compuşilor de sinteză, au relevat 
aspecte diferite în funcŃie de obiectivele 
urmărite: 

� Modelul experimental de testare in vitro a 
efectului substanŃelor acaricide de sinteză a 
fost realizat prin utilizarea a 4 compuşi 
chimici şi 4 concentraŃii diferite: amitraz, 
permethrin, diazinon şi ivermectină; 
proprietăŃile acaricide au fost testate pe un 
număr total de 504 femele adulte de 
Psoroptes cuniculli; pe lângă dinamica 
eficacităŃii, în funcŃie de timp (2, 6, 12, 24 
ore), au fost determinate CL50, CL90, CL100. 

� Utilizarea amitrazului în concentraŃiei 2‰ a 
determinat procent de mortalitate maxim, 
încă din primul interval de timp - 2 ore;  
indiferent de concentraŃia testată, cele mai 
scăzute valori ale concentraŃiilor letale au 
fost înregistrate după 24 ore, cea mai 
importantă fiind valoarea CL100 care a fost 
1,27‰. 
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� ConcentraŃia 2‰ a permethrinului  a 
prezentat efect acaricid mediu, în intervalul 
2-6 ore (56,66-66,66%) şi maxim la 12-24 
ore; calcularea concentraŃiilor letale a relevat 
valori foarte scăzute pentru CL50 în intervalul 
12 ore (-0,032‰) şi 24 ore (-0,30‰); pentru 
acelaşi interval de timp CL100 a atins nivelul 
de 0,60‰ şi respectiv 0,53‰. 

� ConcentraŃiile 1‰ şi 2‰, testate pentru 
diazinon, au determinat procente ridicate de 
mortalitate (100%), în special în intervalul 

12-24 ore; valoarea CL100 a fost cuprinsă 
între 1,85‰ (2 ore) şi 1,15‰ (24 ore). 

� Testarea ivermectinei a relevat procent 
însemnat al mortalităŃii, în concentraŃie 10‰, 
încă de la prima citire a rezultatelor - 86,66% - 
cu creştere progresivă până la 12 ore când a 
fost 100%; în ceea ce priveşte CL100, aceasta a 
avut nivel ridicat de 10,01‰ la evaluarea 
efectuată după 2 ore şi valoare foarte bună, de 
numai 4,5‰ la sfârşitul perioadei de 
observaŃie. 
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