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În general, în cazul râilor, pentru a obŃine rezultate 
bune sub aspect sanitar şi economic este necesară 
precizarea diagnosticului cât mai curând după 
producerea infestaŃiei. Este de dorit ca 
diagnosticul să stabilească şi agentul cauzal  
având în vedere particularităŃile biologice diferite 
ale speciilor implicate în producerea râilor. 
Aspectele biologice esenŃiale ale acestor acarieni 
trebuie să fie cunoscute pentru a putea aplica 
substanŃa acaricidă cea mai eficace şi modul de 
aplicare cel mai convenabil în condiŃiile fermei în 
cauză. În stabilirea programelor de combatere se 
va Ńine seama că aceşti acarieni parazitează 
permanent şi se multiplică pe gazdă, că au cicluri 
evolutive cu durată diferită ceea ce presupune 
conduită terapeutică adecvată (Cosoroabă, 2000; 
Mitrea 2002). La ora actuală, pe plan 
internaŃional, există un interes deosebit pentru 
studierea răspunsului imun indus de acarienii 
psorici, cercetările efectuate permiŃând stabilirea 
unei legături între tipul leziunilor, pe de o parte şi 
reactivitatea animalului, pe de altă parte (Pouplard 
şi colab., 1990;  Lonneaux şi Losson, 1996).  

Materiale şi metode 

Studiile hematologice, serologice şi imunologice 
în râia psoroptică la bubaline au fost efectuate în 
perioada 2003-2005, în cadrul StaŃiunii de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea 
Bubalinelor, Şercaia, Braşov şi au avut ca obiectiv 
compararea constantelor mai sus menŃionate la 
probe provenite de la bubaline adulte sănătoase şi 
de la animale cu leziuni cutanate şi confirmare 
microscopică a râiei psoroptice. 

Au fost monitorizaŃi următorii parametri: 

• hematologici - leucocite totale, eritrocite, 
formula leucocitarǎ   

• serologici -  proteine totale, albumine, 
gammaglobuline 

• imunologici - lizozim seric, complexe 
imune circulante, efectori umorali specifici 
(reacŃia de imunodifuzie, tehnica 
Ouchterlony, fiind folosit antigen concentrat 
(12,5 mg proteină totală/ml) şi antigen 
diluat (2,7mg proteină totală /ml). 

Rezultate şi discuŃii 

Râia psoroptică, în perioada luată în studiu, a 
evoluat numai la categoria bubaline adulte, 
observându-se, în general, evoluŃia ascendentă a 
mediei scorului lezional de la 1,60  şi respectiv 
1,05 în luna decembrie la 1,76-1,94 în ianuarie. 
Anatomo-clinic au fost puse în evidenŃă diferite 
tipuri de leziuni:  

• leziuni cutanate cu caracter eritematos, 
umede, bine circumscrise, cu prezenŃa de 
cruste fine (Ø = 1-2 cm);  

• leziuni cu caracter scuamos (scuame 
pitiriaziforme şi psoriaziforme), bine 
circumscrise (Ø = 5 cm);  

• leziuni cu caracter crustos (cruste 
abundente) însoŃite de îngroşarea pielii, bine 
delimitate (Ø = 5-7 cm);  

• zone cu depilaŃii, acoperite cu scuame 
pitiriaziforme, cu aspect difuz. 

În cazul analizei comparative a statusului 
bubalinelor sănătoase şi al celor cu râie 
psoroptică (confirmată microscopic), din punct 
de vedere hematologic s-a observat că între cele 
două categorii nu au existat diferenŃe în ceea 
priveşte numărul total al eritrocitelor: 7,27±0,81 
T/l şi, respectiv, 7,36±1,06 T/l (tab.1). Valoarea 
eozinofilelor totale a fost “semnificativ statistic” 
(p=0,01) mai mare în cazul bubalinelor cu râie 
psorptică (14,60±5,71 G/l) faŃă de animalele 
sănătoase (7,48±1,90) (tab.1). Leucocitele totale 
au prezentat variaŃii în limite normale - 4-12 G/l 
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(Ghergariu şi colab., 2000) - fiind uşor crescute 
în cazul bubalinelor cu râie psoroptică, 
5,90±1,34 faŃă de 4,48±0,76 (tab.1). 

În ceea ce priveşte elementele formulei 
leucocitare s-a constatat diferenŃă importantă, 
asigurată statistic (p=0,05) în cazul procentului 
de limfocite, care la bubalinele cu râie psoroptică 
a fost de 44,2±8,52%, iar la cele sănătoase 
60,60±10,16% (tab.1). In acest context, 
Ghergariu şi colab. (2000) arată că scăderea 
valorilor leucocitelor totale şi a neutrofilelor este 
întâlnită, în general, în starile de convalescenŃă. 
In cazul neutrofilelor, monocitelor şi bazofilelor 
nu au fost înregistrate diferenŃe importante între 
cele două categorii de animale luate în studiu 
(tab.1). La animalele infestate a fost pus în 
evidenŃă procent ridicat de eozinofile - 16,8±5,54 
- faŃă de numai 4,2±2,85 la animalele sănătoase, 
diferenŃa fiind “semnificativă statistic” - p=0.02. 
(tab.1). Nivelul ridicat al procentului de 
eozinofile relevă instalarea reacŃiilor de 
hipersensibilitate. Este cunoscută şi unanim 
recunoscută ipoteza conform căreia în cazul 

râilor se pot instala reacŃii de hipersensibilitate 
de tipul I, III, IV. Creşterea procentului de 
eozinofile, este de fapt reflecŃia unei intoleranŃe 
faŃă de substanŃele difuzate prin intermediul 
paraziŃilor. ReacŃia de refuz a gazdei, se poate 
traduce în paralel prin manifestări de alergie sau 
de neutralizare a substanŃelor toxice introduse în 
organismul gazdei. Este de remarcat faptul că, la 
fel ca şi producŃia anticorpilor, eozinofilia sau 
hipereozinofilia apare în funcŃie de modalităŃile 
de contact ale parazitului cu Ńesuturile gazdei şi 
de amplitudinile reacŃionale ale acestora. În 
general, eozinofilia atinge nivel maxim în 
perioada de invazie a organismului, diminuând 
apoi în perioada de latenŃă (Benex, 1974). 
Ghergariu şi colab. (2000) arată că eozinofilia se 
înregistrează în cazul parazitismului asociat cu 
hipersensibilizare. Practic mecanismele 
antiparazitare ale eozinofilului se desfăşoară sub 
influenŃa unor semnale din mediul extracelular. 
Eozinofilele sunt mobilizate şi supuse unor 
transformări care le măresc performanŃele din 
toate punctele de vedere, pentru a fi capabile să 
producă înlăturarea diverselor Ńinte care le-au 
indus activarea.  

 
 
 

Valorile comparative ale parametrilor hematologici  
Tabel 1 

 
FORMULA LEUCOCITAR Ă 

 
Nr.  

probă 
Eritrocite (T/l) 

Eozinofile totale 
(G/l) 

Leucocite 
totale 
(G/l) 

neutrofile limfocite eozinofile monocite bazofile 
Bubaline adulte sănătoase 

1. 6,2 7,0 4,20 32 62 4 2 0 
2. 7,7 5,6 4,35 29 64 6 1 0 
3. 6,75 10,5 4,65 26 75 1 0 0 
4. 8,3 8,0 5,65 39 49 8 4 0 
5. 7,4 6,3 3,55 40 53 2 5 0 

Media 7,27 7,48* 4,48 33,2 60,60* 4,2* 2,4 0 
Dev. st. 0,81 1,90 0,76 6,14 10,16 2,86 2,07 0 

Bubaline adulte cu râie psoroptică 
6. 7,5 13,5 4,60 30 45 19 4 2 
7. 8,45 9,0 7,95 35 56 8 0 1 
8. 5,66 24,0 5,90 40 35 22 3 0 
9. 8 11,5 4,80 47 37 15 1 0 
10. 7,2 15,0 6,25 29 48 20 0 3 

Media 7,36 14,60* 5,90 36,2 44,2* 16,8* 1,6 1,2 
Dev. st. 1,06 5,71 1,34 7,46 8,52 5,54 1,81 1,30 
* = “semnificativ statistic” - p=0,01 
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În cadrul proteinogramei s-a observat că valorile 
proteinelor totale, albuminelor şi 
gamaglobulinelor au fost mai mari In cazul 
bubalinelor cu râie psoroptică, fără ca diferenŃele 
să fie asigurate statistic (tab. 2). Astfel, la 
animalele pozitive proteinele totale au atins 
valoarea de 74,75±13,64 g/l, iar la cele negative 
58,83±7,80; albuminele totale s-au situat între 
valori de 21,28±9,05 g/l şi respectiv 16,55±9,17 

(tab. 2). Subliniem faptul că valoarea 
gamaglobulinelor (tab. 2) a fost  de 4,2 ori mai 
mare la bubalinele cu râie psoroptică 
(8,59±6,02ºVernes) decât la cele sănătoase 
(2,04±1,16ºVernes) ceea ce denotă activitate 
intensă a sistemului imun umoral şi celular şi 
implicarea acestuia în procesele de apărare 
antiparazitară. 

 
Valorile comparative ale parametrilor serologici - biochimici şi imunologici  

Tabel 2 
PROFIL BIOCHIMIC PROFILUL IMUNOLOGIC 

Nr.probă Proteine 
totale (g/l) 

Albumine 
totale (g/l) 

γ-globuline 
(ºVernes) 

Complexe imune 
circulante (UDO) 

Lizozim seric  
(µ grame) 

Bubaline adulte sănătoase 
1. 51,29 29,01 1,0 0,205 2,1 
2. 54,28 6,46 1,6 0,212 0,7 
3. 56,35 10,87 1,2 0,108 0,2 
4. 71,30 13,67 2,6 0,211 0,2 
5. 60,95 22,78 3,8 0,239 0,2 

Media 58,83 16,55 2,04 0,195 0,68 
Dev. st. 7,80 9,17 1,16 0,05 0,82 

Bubaline adulte cu râie psoroptică 
6. 75,9 16,02 2,2 0,247 0,7 
7. 77,97 21,75 4,2 0,211 0,2 
8. 86,94 36,75 17,7 0,037 0,2 
9. 51,52 17,34 8,9 0,292 0,2 
10. 81,42 14,55 9,95 0,245 0,2 

Media 74,75 21,28 8,59 0,20 0,3 
Dev. st. 13,64 9,05 6,02 0,09 0,22 

 
 
Ghergariu şi colab. (2000) menŃionează faptul că 
în cadrul sistemului imun compartimentele 
majore care participă la protecŃia antimicrobiană 
sunt reprezentate de imunitatea mediată prin 
anticorpi, imunitatea mediată celular, fagocitoza 
şi complementul, aceste componente putând 
acŃiona separat sau în cooperare. In studiul 
întreprins am observat că nu au existat diferenŃe 
între nivelul complexelor imune circulante în 
cazul celor două categorii analizate (0,195±0,05 - 
0,20±0,09 UDO) (tab. 2). In schimb evidenŃirea 
efectorilor umorali paraspecifici  realizată prin 
dozarea lizozimului seric, a relevat valori mai 
mari ale acestuia la animalele sănătoase 
(0,68±0,82 µg/ml) comparativ cu cele 
înregistrate la animalele infestate (0,3±0,22 
µg/ml) (tab. 2). Problema semnificaŃiei 
răspunsului imun umoral în acarioze, implicit în 
râi, la animale nu este complet elucidată 

(Cosoroabă, 2000). ObservaŃiile noastre conform 
cărora, s-a înregistrat creşterea cantităŃii 
gammaglobulinelor la animalele bolnave, atestă 
activitatea umorală nespecifică, însoŃită de 
îmbunătăŃirea capacităŃii de răspuns imun al 
organismelor. Acest aspect este relevat şi de 
valorea lizozimului, acesta reflectând activitatea 
umorală paraspecifică.  

ExistenŃa efectorilor umorali specifici în râia 
psoroptică la bubaline a fost atestată de apariŃia 
liniilor caracteristice de precipitare în cadrul 
reacŃiei de imunodifuzie, tehnica Ouchterlony. 
Din cele cinci probe de ser recoltate de la 
animalele pozitive s-a produs reacŃie în cazul 
unei singure probe (20%), când s-a utilizat 
antigenul Psoroptes cu ocantitate de proteină de 
12,5 mg/ml. La probele provenite de la animale 
fără leziuni cutanate nu au fost puse în evidenŃă 
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linii de precipitare; utilizarea antigenului   
Psoroptes cu cantitate mai mică de proteină (2,7 
mg/ml) nu a indus reacŃii vizibile în contact cu 
serul, la nici o categorie de bubaline. Serul 
recoltat de la animalele adulte care nu prezentau 
leziuni cutanate, dar care făceau parte din 
categoria cu risc maxim de infestare, a indus 
reacŃie de precipitare în contact cu antigenul 
psoroptic concentrat (12,5 mg/ml proteină 
totală). In plus de aceasta, au apărut reacŃii de 
precipitare şi în cazul punerii în contact a 
probelor de lactoser, provenit de la aceeaşi 
categorie de animale, cu ambele tipuri de 
antigen: concentrat (12,5 mg/ml proteină totală) 
şi diluat (2,7 mg/ml proteină totală). MenŃionăm 
faptul că în cazul lactoserului reacŃiile produse 
au fost mascate şi au constat în formarea de 
halouri opace în jurul godeurilor cu seruri, cu 
tendinŃă de migrare către godeul cu antigen. 
Producerea de anticorpi specifici anti-Psoroptes 
a fost demonstrată pentru prima oară în anul 
1967, de către Fox şi colaboratorii (cit. de 
Pouplard şi colab., 1990) prin utilizarea 
imunodifuziei în cazul iepurilor infestaŃi cu 
Psoroptes cuniculi.  Confirmarea acestui fapt a 
fost făcută de Ficher, în 1983 (cit. de Pouplard şi 
colab., 1990), prin utilizarea tehnicii ELISA. 
Aceste studii au fost apoi extinse la ovine şi 
bovine. Cercetările întreprinse în această direcŃie 
au arătat că anticorpii specifici apar în acelaşi 
timp sau la puŃin timp după detectarea acarienilor 
şi apariŃia leziunilor. Natura şi localizarea 
antigenelor recunoscute de organism rămâne 
ipotetică. Mai mult decât atât, rolul exact al 
anticorpilor este controversat. În general, titrul 
anticorpilor circulanŃi este proporŃional cu 
extinderea leziunilor, dar Stromberg şi Ficher 
(1986) au emis ipoteza conform căreia la 
animalele cu âie psoroptică supuse unei prime 
infestaŃii, tratate şi vindecate, apoi reinfestate, se 
dezvoltă o reacŃie de hipersensibilitate. Aceasta 
asigură eliberarea de anticorpi specifici la nivel 
cutanat  şi prin apariŃia unei rezistenŃe mai mult 
sau mai puŃin accentuate, determină diminuarea 
fecundităŃii femelelor. 

Concluzii 

Studiile efectuate, în perioada 2003-2005 în cadrul 
S.C.D.C.B, Sercaia, jud. Braşov, cu scopul de a 
analiza din punct de vedere hematologic, serologic 
şi imunologic evoluŃia râiei psoroptice la bubaline, 
au relevat următoarele:  

� Hematologic valoarea eozinofilelor 
totale a fost “semnificativ statistic” mai 
mare în cazul bubalinelor cu râie 
psorptică (14,60±5,71 G/l) faŃă de 
animalele sănătoase (7,48±1,90). 

� In ceea ce priveşte elementele formulei 
leucocitare s-a constatat diferenŃă 
importantă, în cazul procentului de 
eozinofile - 16,8±5,54 (la animalele 
infestate), faŃă de numai 4,2±2,85 la 
animalele sănătoase; procentul de 
limfocite la bubalinele cu râie 
psoroptică a fost de 44,2±8,52%, iar la 
cele sănătoase 60,60±10,16%. 

� In cadrul proteinogramei s-a observat că 
valoarea gamaglobulinelor a fost  de 4,2 
ori mai mare la bubalinele cu râie 
psoroptică (8,59±6,02ºVernes) decât la 
cele sănătoase (2,04±1,16ºVernes). 

� Dozarea lizozimului seric, a relevat 
valori mai mari ale acestuia la animalele 
sănătoase (0,68±0,82 µg/ml) comparativ 
cu cele înregistrate la animalele infestate 
(0,3±0,22 µg/ml). 

� In cazul imunodifuziei s-a observat 
reacŃie de precipitare în cazul unei 
singure probe de la animale cu râie 
psoroptică, când s-a utilizat antigenul 
Psoroptes cu o cantitate de proteină de 
12,5 mg/ml. 

� Serul recoltat de la animalele adulte fără 
leziuni cutanate, a indus reacŃie de 
precipitare în contact cu antigenul 
psoroptic concentrat (12,5 mg/ml 
proteină totală).  

� In cazul punerii în contact a probelor de 
lactoser, provenit de la bubaline adulte, 
cu ambele tipuri de antigen: concentrat 
(12,5 mg/ml proteină totală) şi diluat 
(2,7 mg/ml proteină totală) au apărut 
reacŃii de precipitare mascate. 
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SUMMARY 

Psoroptic mange in buffaloes: 
hematological, serological and 
immunological study 

Hematological, serological and 
immunological studies on psoroptic mange 
were performed during 2003-2005 period at 
SCDCB Sercaia, Brasov county. The aim of 
this research was the comparison of samples 
coming from healthy adult buffaloes with 
samples from animals having cutaneous 
lesions that were confirmed as psoroptic 
mange. The hematological value of the total 
eosinophyles was statistically significant 
higher for the buffaloes having confirmed 
psoroptic mange (14,60±5,71 G/l) in 
comparison with healthy animals (7,48±1,90 
G/l). As for leukocyte formula it was noticed 
an important difference for the percentage of 
eosinophyles between infested animals 
(16,8±5,54) and healthy animals (4,2±2,85); 
the percentage of limphocytes in buffaloes 

diagnosticated with psoroptes mange was 
44,2±8,52 % and 60,60±10,16 % for the 
healthy ones; the proteinogram showed the 
gammaglobulin values being 4,2 times higer 
in psoroptic buffaloes (8,59±6,02°Vernes) in 
comparison with the healthy animals 
(2,04±1,16°Vernes).The lyzosime dosing 
from the serum pointed out higher values in 
healthy buffaloes (0,68±0,82 µg/ml) in 
comparison with the values noticed in 
infested animals (0,3±0,22 µg/ml). The 
immunodiffusion showed a precipitating 
reaction only for one case, the sample that 
came from an animal diagnosticated with 
psoroptic mange, Psoroptes antigen used 
having a 12,5 mg/ml quantity of protein. The 
serum prelevated from healthy adult animals 
induced precipitating reaction in contact with 
concentrated psoroptic antigen (12,5 mg/ml 
total protein). Mixing lactoserum coming from 
adult buffaloes with both antigens, 
concentrated (12,5 mg/ml total protein) and 
diluated (2,7 mg/ml total protein) resulted in 
hidden precipitating  reactions.  
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