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Introducere 

Indiferent de elementele prezente în mediul 
exterior, acestea pot fi contaminate de către 
animalele bolnave cu diverşi agenŃi patogeni, 
astfel încât devin sursă importantă de infestare. 
Acarienii psorici sunt paraziŃi permanenŃi, iar 
riscul de transmitere pe cale indirectă este 
determinat exclusiv de durata rezistenŃei 
paraziŃilor în afara corpului gazdei. De 
asemenea, cunoaşterea comportamentului in 
vitro al acarienilor psorici este deosebit de utilă 
în realizarea modelelor experimentale de testare 
a eficacităŃii terapeutice a unor substanŃe 
acaricide. 

Materiale şi metode 

Cercetările au fost efectuate în perioada 2004-
2005, în cadrul Disciplinei de Parazitologie şi 
Boli parazitare, F.M.V., Cluj-Napoca. 

Cu scopul de a evidenŃia influenŃa mediului 
exterior asupra riscului de infestare al 
animalelor, a fost realizat un protocol 
experimental de urmărire, în timp, a 
comportamentului in vitro al acarienilor, în 
diferite condiŃii de temperatură şi umiditate 
(Tabel 1). 

 
Tabel 1 

Schema protocolului experimental de analiză in vitro a comportamentului acarienilor 
din genurile: Sarcoptes, Chorioptes şi Psoroptes 

 
Număr acarieni analizaŃi 

Cruste cu acarieni Acarieni izolaŃi 
mediu umed mediu uscat mediu umed mediu uscat 

Genul 
acarienilor 

4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 

Total 

Sarcoptes 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 180 
Chorioptes 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 480 
Psoroptes 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 480 
TOTAL  120 120 120 120 120 120 70 70 70 70 70 70 1140 

 
 
Acarienii, în număr total de 1140, au fost 
recoltaŃi de la diferite gazde, în funcŃie de specia 
analizată: 

� Sarcoptes scabiei var. suis - număr 180 
acarieni proveniŃi din cruste prelevate din 
conductul auditiv extern de la suine cu râie 
sarcoptică. 

� Chorioptes bovis - număr 480 acarieni 
proveniŃi din cruste prelevate din diferite 

regiuni corporale de la taurine cu râie 
chorioptică. 

� Psoroptes ovis - număr 480 acarieni 
proveniŃi din cruste prelevate din diferite 
regiuni corporale de la bubaline cu râie 
psoroptică. 

Indiferent de specie, acarienii au fost menŃinuŃi 
în recipiente (plăci) cu volum de 50 cm3, 
prevăzute cu capace perforate din material 
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plastic. MenŃionăm că acarienii au fost distribuiŃi 
în plăci în două moduri diferite: 

- împreună cu crustele prelevate; în 
acest caz au fost urmărite toate 
formele evolutive ale parazitului, iar 
numărul de acarieni/placă a fost 
apreciat cu aproximaŃie; izolaŃi de 
cruste; în acest caz acarienii, femele 
şi masculi adulŃi au fost recoltaŃi 
individual şi număraŃi. 

Umiditatea mediului a fost menŃinută prin 
introducerea (în plăcile în care s-a urmărit 
comportamentul acarienilor în mediu umed) a 
unui material higroscopic cu suprafaŃă de 1 cm2, 
care a fost umectat zilnic. 

Temperatura mediului a fost diferită şi a fost 
menŃinută şi controlată astfel: 

-   4oC - temperatura constantă din frigider; 

- 21oC - temperatura constantă din laborator; 

- 37oC - temperatura constantă din termostat. 

Analiza rezultatelor a fost efectuată prin 
urmărirea zilnică a nivelului de mortalitate al 
acarienilor. 

Rezultate şi discuŃii 

Pentru a demonstra rolul deŃinut de mediul 
exterior în transmiterea pe cale indirectă, a fost 
studiat comportamentul in vitro al acarienilor din 
genul Sarcoptes, constatându-se diferenŃe 
importante ale timpului de supravieŃuire, în 
funcŃie de temperatură şi umiditate (Tabel 2).  

S-a observat că în cazul în care sarcopŃii au fost 
menŃinuŃi împreună cu crustele în mediu umed, 
la temperatura de 4ºC au rezistat până în ziua a 
4-a, însă începând cu ziua a 2-a procentul de 
mortalitate a fost de 45%; la 37ºC după 3 zile 
90% din acarieni erau morŃi, iar la 4 zile 
mortalitatea a fost 100%; la temperatura 
laboratorului (21ºC) acarienii au început să 
moară după 3 zile (30%), mortalitatea completă 
fiind înregistrată după 6 zile (Tabel 2). În mediu 
uscat rezistenŃa în cruste a acarienilor a fost mai 
scăzută: la 4ºC sarcopŃii au rezistat numai în 
procent de 10% timp de 3 zile, după care 
mortalitatea a fost 100%; la 37ºC, deja din ziua a 
2-a procentul de mortalitate a fost maxim; la 
temperatura de 21ºC, chiar în mediu uscat 
acarienii au început să moară numai în ziua a 2-a 
(40%), procentul de mortalitate crescând la 85 în 
ziua a 4-a şi 100 în a 5-a (Tabel 2). RezistenŃa 
sarcopŃilor izolaŃi de cruste a fost mai redusă, 
constatându-se că în mediu umed la 4ºC şi 37ºC 
au rezistat timp de 3 zile, iar la 21ºC 4 zile 
(Tabel 2). În mediu uscat la 4ºC, în prima zi 
procentul de mortalitate a fost 80, iar după 2 zile, 
100; aspect similar a fost înregistrat şi la 
temperatura de 37ºC; la 21ºC sarcopŃii au rezistat 
timp de 3 zile, dar începând cu ziua a 2-a 
mortalitatea a fost 80% (Tabel 2). 

 
Tabel 2 

RezistenŃa acarienilor din genul Sarcoptes în funcŃie de temperatură şi umiditate 
 

% mortalitate acarieni  
Cruste cu acarieni (20 acarieni / placă) Acarieni izolaŃi (10 acarieni / placă) 
mediu umed mediu uscat mediu umed mediu uscat 

Ziua 
(timpul de 

supra-
vieŃuire) 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 90 0 75 40 0 70 80 60 70 
2 45 0 75 90 40 100 80 40 90 100 80 100 
3 75 30 90 100 40  100 70 100  100  
4 100 65 100  85   100     
5  65   100        
6  100           
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Degroote [1997] arată că in vitro sarcopŃii sunt 
foarte sensibili atât la uscăciune cât şi la excesul 
de umiditate. Într-un mediu cu U.R. mare 
sarcopŃii se dezintegrează în câteva ore datorită 
creşterii presiunii osmotice din interiorul 
acestora. Date referitoare la cerinŃele ecologice 
ale acestor acarieni [Şuteu, 1996] demonstrează 
că Sarcoptes scabiei var. caprae poate rezista în 
mediu (în cruste) până la 18 zile, iar izolaŃi 
numai 8 zile. La peste 20°C, în condiŃii variate 
nu supravieŃuiesc decât 2-7 zile. În cazul unei 
umidităŃi relative de 70-80% şi 7-12°C, 
Sarcoptes scabiei var. suis rezistă 12 zile. În 
cruste păstrate în adăpost cu U.R. de 65-75% şi 
10-18°C, trăiesc 10 zile. La variaŃii de 
temperatură de la 17°C la 25°C şi U.R. 85-85% 
rămân în viaŃă 3-5 zile. Pouplard şi colab. [1990] 
demonstrează că femelele de sarcopŃi menŃinute 
în plăci Petri deschise mor în 7 zile, iar în cruste 
la 34-35°C şi U.R. 56-66% trăiesc 3 zile; la 12-
22°C şi U.R. 50-70% rezistă 7 zile; în plăci Petri, 
la 9-18°C şi U.R. 70-80% trăiesc 13 zile. 

Chiar dacă s-a observat că sarcopŃii prezintă 
capacitate redusă de rezistenŃă în mediul exterior, 
influenŃată de regimul termic şi de umiditate, 
totuşi riscul de infestare pe cale indirectă este 
important. De aceea, în afară de deparazitarea 
adăposturilor de animale cu râie sarcoptică, 
Lonneaux si Losson [1996] recomandă realizarea 
unui “gol sanitar” de aproximativ 3 zile. Şuteu şi 
Dulceanu [2001] menŃionează, ca regulă 
generală, că trebuie să se admită că mediul 
exterior rămâne de facto contaminant şi după 1-2 
săptămâni de la dislocarea taurinelor cu râie 
sarcoptică. 

Având în vedere dificultatea, chiar 
imposibilitatea, de a analiza comportamentul 
acarienilor în condiŃii practice (de teren), s-a 
recurs la urmărirea acestora în condiŃii de 
laborator. Comportamentul in vitro al celor 480 
de choriopŃi, prelevaŃi de la bovine, a fost diferit 
în funcŃie de condiŃiile de temperatură şi 
umiditate asigurate (Tabel 3). 

 
Tabel 3 

RezistenŃa acarienilor din genul Chorioptes în funcŃie de temperatură şi umiditate 
 

% mortalitate acarieni  
Cruste cu acarieni (50 acarieni / placă) Acarieni izolaŃi (30 acarieni / placă) 
mediu umed mediu uscat mediu umed mediu uscat 

Ziua 
(timpul de 

supra-
vieŃuire) 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 20 3,33 0 0 50 0 50 
2 

20 0 80 12 0 50 
33,3

3 
0 

33,3
3 

76,6
6 

16,6
6 

100 

3 
60 20 100 60 40 100 100 20 100 100 

56,6
6 

 

4 80 60  100 40   60   100  
5 100 60   80   100     
6  80   100        
7  80           
8  100           

 
 
În cazul în care acarienii au avut ca suport 
crustele şi au fost menŃinuŃi în mediu umed, au 
supravieŃuit timp de 5 zile la 4ºC şi 3 zile la 
37ºC; la 21ºC mortalitatea maximă a fost 
înregistrată după 8 zile (Tabel 3). În crustele cu 
acarieni, menŃinute în mediu uscat, timpul de 
supravieŃuire a fost de 4 zile la 4ºC, 3 zile la 
37ºC şi 6 zile la 21ºC (Tabel 3). Analizând 
comportamentul acarienilor izolaŃi de cruste s-a 
observat că aceştia au fost mai sensibili la 
condiŃiile de  temperatură şi umiditate: în mediu 
umed au rezistat la 4ºC şi 37ºC numai timp de 3 

zile, cu menŃiunea că la temperatura redusă, încă 
din prima zi, a fost înregistrată o mortalitate de 
33,33%; la 21ºC au rezistat timp de 5 zile (Tabel 
3). În mediu uscat la temperatura de 4ºC în prima 
zi au murit 50% dintre choriopŃi, iar restul au 
rezistat 3 zile; la 37ºC rezistenŃa acarienilor a 
fost 2 zile, iar la temperatura laboratorului (21ºC) 
4 zile (Tabel 3). În experimentul efectuat, cele 
mai favorabile condiŃii pentru supravieŃuirea 
choriopŃilor au fost mediul umed şi temperatura 
de 21ºC, astfel rezistând timp de 8 zile. În 
contextul celor observate menŃionăm că Liebisch 
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şi colab. [1985a; 1985b] arată că Chorioptes 
bovis poate rezista până la 69 de zile la 
temperaturi apropiate de 5ºC şi umiditate relativă 
70%. Faptul că, în experimentul întreprins de 
noi, perioada de viabilitate a choriopŃilor a fost 
mult redusă comparativ cu cea menŃionată de alŃi 
autori, s-ar putea datora condiŃiilor experimentale 
diferite pe care le-am utilizat. Totuşi, considerăm 
că observaŃiile făcute vin în sprijinul faptului că 
mediul exterior are frecvent rol de sursă de 
infestare, realizându-se astfel transmiterea 
indirectă a râiei chorioptice. 

Cercetările in vitro efectuate pentru determinarea 
gradului de rezistenŃă a lui Psoroptes ovis au 
stabilit diferenŃe determinate de temperatură, 

umiditate şi suportul pe care au fost menŃinuŃi 
acarienii (Tabel 4). S-a observat că în cazul în 
care acarienii au fost menŃinuŃi împreună cu 
crustele, în mediu în care a fost asigurată 
umiditatea, mortalitatea a atins nivelul maxim 
după 7 zile la temperatura de 4ºC; 4 zile la 37ºC; 
10 zile la 21ºC; menŃinuŃi în mediu uscat 
acarienii au murit după 5 zile la 4ºC şi 21ºC şi 2 
zile la 37ºC. În ceea ce priveşte procentul de 
mortalitate la acarienii izolaŃi, în cazul mediului 
umed, aceştia au supravieŃuit 6 zile la 
temperatura laboratorului (21ºC) şi numai 2 zile 
la 4ºC şi 37ºC. În mediu uscat nivelul maxim de 
mortalitate a fost înregistrat după 3 zile la 4ºC, 2 
zile la 37ºC şi 4 zile la 21ºC. 

 
 

Tabel 4 
RezistenŃa acarienilor din genul Psoroptes în funcŃie de temperatură şi umiditate 

 
% mortalitate acarieni  

Cruste cu acarieni (50 acarieni / placă) Acarieni izolaŃi (30 acarieni / placă) 
mediu umed mediu uscat mediu umed mediu uscat 

Ziua 
(timpul de 

supra-
vieŃuire) 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 4ºC 21ºC 37ºC 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

0 0 0 0 0 40 0 0 
33,3

3 
3,33 0 76,66 

2 
0 0 40 0 0 100 100 0 100 

76,6
6 

16,6
6 

100 

3 
0 20 40 40 40   0  100 

76,6
6 

 

4 
60 40 100 60 80   

76,6
6 

  100  

5 
60 60  100 100   

76,6
6 

    

6 60 60      100     
7 100 60           
8  60           
9  80           
10  100           

 
 
RezistenŃa cea mai mare a psoropŃilor a fost 
observată în cazul menŃinerii acestora împreună 
cu crustele în mediu umed şi la 21ºC, când 
mortalitatea a atins nivel maxim după 10 zile. 
MenŃionăm că din a 5-a până în a 8-a zi 
procentul de mortalitate a fost 60%, iar în ziua a 
9-a 80%. În cazul în care acarienii au fost izolaŃi 
de cruste, rezistenŃa cea mai mare a fost la seria 
menŃinută în mediu umed la 21ºC, mortalitatea 
intervenind din ziua a 4-a (76,66%), iar nivelul 
maxim fiind înregistrat în ziua a 6-a. 

Liebisch şi colab. [1985a ; 1985b] arată că, la 6-
8°C şi U.R. 85-90%, psoropŃii rezistă 45-60 zile, 
iar la 0-3°C şi umiditate redusă rezistă până la 3 
săptămâni. Temperaturile negative îi distrug în 
câteva zile [Lungu şi colab., 1975]. După unii 
autori [Dulceanu, 1995], supravieŃuirea în afara 
gazdei ar putea atinge un interval de 6 luni, timp 
în care psoropŃii ar intra într-o stare de diapauză. 
În general, femelele supravieŃuiesc mai mult 
decât masculii, ele putând rezista până la 48 de 
zile la temperaturi cuprinse între 5-25°C şi U.R. 
70. După Wilson şi colab. [1977], Psoroptes ovis 
rezistă la temperaturi de până la 7-8°C între 13 şi 
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38 de zile, iar la temperatura camerei, timp de de 
11-13 zile. Meintjes şi colab. [2002] afirmă că 
după 19-21 zile de refrigerare la temperaturi 
cuprinse între 2°C şi -6°C, psoropŃii îşi reiau 
activitatea normală, deşi numai 10% dintre ei 
supravieŃuiesc mai mult de 2 săptămâni; la 37°C 
doar câŃiva trăiesc după 5 zile şi toŃi sunt morŃi 
după 9 zile. Pouplard şi colab. [1990] au evaluat 
supravieŃuirea psoropŃilor în condiŃii de 
laborator, astfel: s-au utilizat plăci Petri cu 
diferite substraturi - pene, pelicule, cruste, 
deşeuri de peşte sau crustacei uscaŃi. În fiecare 
placă Petri a fost asigurată o atmosferă perfect 
umedă. Fiecare placă a conŃinut psoropŃi adulŃi, 
nimfe, larve şi ouă. PsoropŃii păstraŃi în condiŃii 
de laborator au supravieŃuit în jur de 10 zile, 
exceptând femelele ovigere, care au supravieŃuit 
20 de zile. Cunoaşterea aspectelor legate de 
rezistenŃa psoropŃilor în mediul exterior este 
foarte importantă, pe de o parte datorită 
implicaŃiilor în transmiterea indirectă a bolii, iar 
pe de altă parte pentru stabilirea măsurilor de 
control care se impun în această boală. În acest 
sens, în unităŃile în care evoluează râia 
psoroptică, pe lângă tratamentul aplicat 
animalelor, se recomandă deparazitarea 
adăposturilor, obiectelor de inventar şi 
mijloacelor de transport, precum şi asigurarea 
unui aşa numit “gol sanitar” cu o durată de 14-28 
de zile [Wilson şi colab., 1997; Bowman, 1999; 
Lonneux şi Losson, 1996; Meintjes şi colab., 
2002].  

Concluzii 

Cercetările efectuate cu scopul stabilirii 
comportamentului şi rezistenŃei in vitro a 
acarienilor din genurile Sarcoptes, Chorioptes şi 
Psoroptes, au relevat următoarele:  

� Studiul comportamentului in vitro al 
acarienilor din genul Sarcoptes a relevat că 
rezistenŃa acestora este influenŃată de 

temperatură şi umiditate; timpul cel mai lung 
de supravieŃuire a fost la menŃinerea cu 
crustele umede la 21ºC, când au rezistat 6 
zile. 

� În experimentul in vitro efectuat pentru a 
determina acŃiunea regimului termic şi a 
umidităŃii asupra rezistenŃei choriopŃilor, s-a 
stabilit că cele mai favorabile condiŃii pentru 
supravieŃuirea lor au fost mediul umed şi 
temperatura de 21ºC, unde au rezistat timp de 
8 zile. 

� Cercetările in vitro efectuate pentru 
determinarea gradului de rezistenŃă a lui 
Psoroptes ovis la temperatură şi umiditate au 
stabilit că rezistenŃa cea mai mare a fost în 
cazul menŃinerii acestora împreună cu 
crustele în mediu umed şi la 21ºC, când 
mortalitatea a atins nivel maxim după 10 zile.  

SUMMARY 

In vitro analysis of the behaviour of the 
Sarcoptes, Chorioptes and Psoroptes 
acarians 

The researches realized during 2004-2005 
had the purpose to establish the in vitro 
behavior and resistance of Sarcoptes, 
Chorioptes and Psoroptes mites, revealed 
different aspects depending on temperature 
and humidity. In the case of Sarcoptes mites 
the longest surviving time period was of 6 
days, with their crusts maintained wet at 
21ºC. The most favorable in vitro conditions 
for Chorioptes bovis surviving were the 
humidity and the temperature of 21ºC, when 
they survived for 8 days. For the Psoroptes 
ovis the highest resistance was at 21ºC, 
together with their crusts, when they 
survived for 10 days. 
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