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REZUMAT. Tehnica ELISA în eimeriozele aviare se foloseşte în special pentru a studia 
răspunsul organismului prin producŃie de anticorpi serici, locali (intestinali) şi biliari specifici 
după infecŃia primară şi la reinfecŃii şi permite monitorizarea gradului de expunere a puilor de 
găină la infecŃia cu Eimeria spp. Pui în vârstă de 16 zile, hibrid Ross 308, au fost grupaŃi în 
loturi a câte 25 de pui, după cum urmează: MN - Lotul martor negativ, pui vaccinaŃi şi 
neinfectaŃi; MP - Lotul martor pozitiv, pui nevaccinaŃi şi infectaŃi cu 2500 oochisturi infectante de 
Eimeria spp., 2 zile (total 5X103 oochisturi); Nob 2,5 - Lotul Nobilis 2500 – pui vaccinaŃi şi 
infectaŃi cu 500 oochisturi de Eimeria spp., 5 zile (total 2,5X103 oochisturi); Nob 5 - Lotul Nobilis 
5000 – pui vaccinaŃi şi infectaŃi cu 2500 oochisturi de Eimeria spp., 2 zile (total 5X103 
oochisturi). Vaccinarea s-a efectuat la vârsta de o zi, cu vaccinul Nobilis® COX ATM 
(INTERVET, Olanda) prin aerosolizare, iar infecŃia experimentală s-a efectuat cu o suspensie 
polispecifică de oochisturi sporulate de Eimeria spp. (E. tenella, E. maxima, E. acervulina şi E. 
mitis). Au fost recoltate câte 7 probe de ser/lot, la diferite intervale de timp, înainte de infecŃia 
experimentală – ziua 0 (pui în vârstă de 16 zile), la 7 zile p.i. (postinfectant) (pui în vârstă de 23 
zile), la 14 zile p.i. (pui în vârstă de 30 zile) şi la 21 zile p.i. (pui în vârstă de 37 zile). 

Toate serurile de la loturile experimentale de pui au avut valori ale S/P (raportul dintre 
valoarea densităŃii optice la proba de cercetat şi martorul pozitiv din chit) peste 0,2, fiind 
considerate pozitive, ceea ce indică un titru de anticorpi antieimerieni care oferă protecŃie faŃă 
de infecŃiile naturale. 
 Key words: Eimeria, broiler, anticorpi, ELISA. 
 
 

Introducere 

Metoda imunoenzimatică ELISA (Enzyme 
Linked Immuno Sorbent Assay) reprezintă un lanŃ 
de reacŃii în care primul reactant (antigenul sau 
anticorpul, dependent de scopul rmărit) este 
imobilizat pe un suport solid. Al doilea reactant 
al lanŃului se leagă de elementul fix, în baza 
specificităŃii dintre antigen şi anticorp. 
Complexul format cuplează cel de-al treilea 
reactant marcat enzimatic tot printr-o reacŃie 
antigen-anticorp (Răpuntean şi col., 1994). 

Tehnica ELISA în eimeriozele aviare se foloseşte 
în special pentru a studia răspunsul organismului 
prin producŃie de anticorpi serici, locali 
(intestinali) şi biliari specifici după infecŃia 
primară şi la reinfecŃii şi permite monitorizarea 

gradului de expunere a puilor de găină la infecŃia 
cu Eimeria spp.  

Prin efectuarea testului ELISA s-a urmărit 
evoluŃia titrului de anticorpi antieimerieni şi 
diagnosticul, respectiv serosupravegherea 
eimeriozei aviare. 

Material şi metodă 

Cercetările privind diagnosticul imunologic al 
eimeriozei puilor de găină prin metoda 
imunoenzimatică ELISA s-au desfăşurat în 
cadrul Laboratorului de Imunologie al 
Disciplinei de Parazitologie şi Boli Parazitare a 
FacultăŃii de Medicină Veterinară, Cluj Napoca. 
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Pui în vârstă de 16 zile, hibrid Ross 308, au fost 
grupaŃi în loturi a câte 25 de pui, după cum 
urmează: 

� MN - Lotul martor negativ, pui vaccinaŃi 
şi neinfectaŃi; 

� MP - Lotul martor pozitiv, pui 
nevaccinaŃi şi infectaŃi cu 2500 
oochisturi infectante de Eimeria spp., 2 
zile (total 5X103 oochisturi); 

� Nob 2,5 - Lotul Nobilis 2500 – pui 
vaccinaŃi şi infectaŃi cu 500 oochisturi de 
Eimeria spp., 5 zile (total 2,5X103 
oochisturi); 

� Nob 5 - Lotul Nobilis 5000 – pui 
vaccinaŃi şi infectaŃi cu 2500 oochisturi 
de Eimeria spp., 2 zile (total 5X103 
oochisturi); 

Vaccinarea s-a efectuat la vârsta de o zi, cu 
vaccinul Nobilis® COX ATM (INTERVET, 
Olanda) prin aerosolizare, doza vaccinală fiind de 
500 oochisturi sporulate de E. acervulina suşa 
ACA, 100 oochisturi sporulate de E. tenella suşa 
ACT, câte 50 oochisturi sporulate de E. maxima 
suşa ACM şi suşa ACVM (total 7X102 oochisturi). 

InfecŃia experimentală s-a efectuat cu o suspensie 
polispecifică de oochisturi sporulate de Eimeria 
spp. (E. tenella 35%, E. maxima 32,5%, E. 
acervulina 25% şi E. mitis 7,5%), prin 
administrarea acestora cu sonda esofagoingluvială. 
ÎntreŃinerea puilor s-a efectuat în sistemul „la 
baterie” cu adăpare şi furajare ad libidum, furajul 
administrat fiind fără coccidiostatic.  

Au fost recoltate câte 7 probe de ser/lot, la diferite 
intervale de timp, înainte de infecŃia experimentală 
– ziua 0 (pui în vârstă de 16 zile), la 7 zile p.i. 
(postinfectant) (pui în vârstă de 23 zile), la 14 zile 
p.i. (pui în vârstă de 30 zile) şi la 21 zile p.i. (pui în 
vârstă de 37 zile). Acestea au fost prelucrate prin 
metoda ELISA varianta indirectă, utilizând chitul 
ELISA CoxAbic, în vederea studierii răspunsului 
imun prin producŃie de anticorpi la pui 
nevaccinaŃi/vaccinaŃi şi infectaŃi experimental. 
Placa ELISA este căptuşită cu antigene 
gametocitare de E. maxima (APGA), iar conjugatul 
a fost reprezentat de imunoglobulină antipui 
conjugată cu fosfatază alcalină. S-au utilizat diluŃii 
ale serurilor de 1:50. S-a calculat conform formulei 

din chit raportul S/P (samples/positive). Când 
valoarea S/P este ≥ 0,2 grupul se consideră pozitiv. 

Datele obŃinute au fost prelucrate statistic 
determinându-se media, deviaŃia standard, 
semnificaŃia diferenŃelor prin testul t-Student cu 
ajutorul programului Excel. 

Rezultate şi discuŃii 

Anteinfectant (ziua 0) absorbanŃa cea mai mare a 
fost înregistrată la lotul MP (martor pozitiv) fiind 
de 0,908±0,373 unităŃi de densitate optică (UDO), 
urmat de lotul MN (martor negativ) 0,833±0,416 
UDO, iar la loturile Nob 2,5 (Nobilis 2500) şi Nob 
5 (Nobilis 5000) a fost de 0,753±0,217 UDO 
respectiv 0,672±0,223, fără a exista diferenŃe 
semnificativ statistic între loturi (Tabel 1). 

La 7 zile postinfectant (ziua 7) la lotul MP 
absorbanŃa scade la jumătate fiind de 0,479±0,143 
UDO, în timp ce la lotul MN se observă o uşoară 
creştere la valoarea de 0,968±0,5073 UDO fără a 
exista diferenŃă semnificativă statistic faŃă de prima 
recoltare. În cazul loturilor Nob 2,5 şi Nob 5 s-a 
înregistrat o uşoară scădere, nesemnificativă din 
punct de vedere statistic, la valori de 0,692±0,312 
UDO şi 0,666±0,234 UDO (Tabel 1). 

În ziua 14 p.i., absorbanŃa a fost aproximativ egală 
ca şi valoare la toate loturile experimentale, 
situându-se între 0,581±0,24 UDO la lotul Nob 5 
(uşoară scădere faŃă de ziua 7) şi 0,673±0,234 
UDO la lotul MN, la care s-a înregistrat o scădere 
faŃă de ziua 7, sub valoarea iniŃială (ziua 0). La 
lotul MP absorbanŃa a fost de 0,615±0,155 UDO, 
valoare superioară celei din ziua 7, dar inferioară 
celei din ziua 0, iar la lotul Nob 2,5 a fost 
0,650±0,492 UDO. Aceleaşi aspecte şi în ziua 21 
p.i., dar cu valori mult mai apropiate între loturi, 
0,617±0,187 UDO la lotul MN şi 0,677±0,324 
UDO la lotul Nob 5 (Tabel 1). 

Referitor la valorile S/P s-au înregistrat aspecte 
similare celor observate la valorile absorbanŃei, S/P 
reprezentând raportul dintre probă şi martorul 
pozitiv din chit. Astfel, la lotul MP valoare maximă 
în ziua 0 (1,262±0,557), urmată de o scădere la 
0,624±0,214 la 7 zile p.i. În ziua 14 şi 21 p.i. 
valoarea S/P înregistrează o creştere, dar sub 
nivelul iniŃial, la 0,826±0,231 – 0,877±0,162 (Tabel 
2).  

La lotul MN s-a constatat o valoare iniŃială a S/P de 
1,151±0,621, cu evoluŃie crescătoare în ziua 7 p.i. 
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la valori de 1,352±0,756, urmată de revenire la 
valori inferioare celei iniŃiale în zilele 14 şi 21 p.i., 
(0,913±0,349 şi 0,829±0,279) (Tabel 2). 

La loturile vaccinate (Nob 2,5 şi Nob 5) evoluŃia 
valorii S/P este aproximativ liniară din ziua 0 până 
în ziua 21 p.i. cu o uşoară scădere din ziua 0 până 
în ziua 14 de la 1,031±0,324 la 0,878±0,734 la lotul 
Nob 2,5, şi de la 0,911±0,332 la 0,775±0,361 la 
lotul Nob 5 (Tabel 2). 

De remarcat faptul că în zilele 14 şi 21 p.i., valorile 
S/P sunt aproximativ egale la cele 4 loturi 
experimentale. 

Conform indicaŃiilor din chit toate serurile cu valori 
ale S/P peste 0,2 sunt considerate a fi pozitive, 
indicând un titru de anticorpi antieimerieni care pot 
oferi protecŃie faŃă de infecŃiile din hală. 

 
Tabel 1 

Valorile absorbanŃei la 405 nm exprimată în unităŃi de densitate optică (UDO) la loturile experimentale 
The values of the absorbance at 405 nm expressed in optical density (OD) units in experimental groups 

 
Zile p.i. Vârstă (zile) MN MP NOB 2,5 

 
NOB 5 

 
0 16 0,833 

±0,416 
0,908 
±0,373 

0,753 
±0,217 

0,672 
±0,223 

7 23 0,968 
±0,507 

0,479 
±0,143 

0,692 
±0,312 

0,666 
±0,234 

14 30 0,673 
±0,234 

0,615 
±0,155 

0,650 
±0,492 

0,581 
±0,242 

21 37 0,617 
±0,187 

0,649 
±0,233 

0,659 
±0,108 

0,677 
±0,324 

Legendă: MN – lot martor negativ, MP – lot martor pozitiv, Nob 2,5 – lot Nobilis, pui infectaŃi cu 2,5X103 
oochisturi, Nob 5 – lot Nobilis, pui infectaŃi cu 5X103 oochisturi. 
 

Tabel 2 
Valorile S/P (raportul dintre probă şi martorul pozitiv din kit) la loturile experimentale 

The values of S/P (report between sample and positive control from kit) in experimental groups 
 

Zile p.i. Vârstă (zile) MN MP NOB 2,5 
 

NOB 5 
 

0 16 1,151 
±0,621 

1,262 
±0,557 

1,031 
±0,324 

0,911 
±0,332 

7 23 1,352 
±0,756 

0,624 
±0,214 

0,940 
±0,466 

0,771 
±0,380 

14 30 0,9130 
±0,3494 

0,826 
±0,231 

0,878 
±0,734 

0,775 
±0,361 

21 37 0,829 
±0,279 

0,877 
±0,348 

0,891 
±0,162 

0,919 
±0,484 

Legendă: MN – lot martor negativ, MP – lot martor pozitiv, Nob 2,5 – lot Nobilis, pui infectaŃi cu 2,5X103 
oochisturi, Nob 5 – lot Nobilis, pui infectaŃi cu 5X103 oochisturi. 
 
 
Răspunsul imun în eimerioză este în principal 
mediat celular, rol important având limfocitele T 
(Lillehoj şi Trout, 1996), iar anticorpii intervin ca 
modulatori ai răspunsului celular (Mocket şi Rose, 
1986). De asemenea s-a observat că infecŃiile 
eimeriene induc producŃie de anticorpi specifici 
(Rose, 1982). Unii autori au arătat că anticorpii 
antieimerieni inhibă indirect invazia şi dezvoltarea 
paraziŃilor, şi pot constitui o alternativă pentru 
controlul eimeriozei. 

Tehnica imunoenzimatică ELISA permite 
monitorizarea gradului de expunere a puilor de 
găină la infecŃia cu Eimeria spp., cunoscându-se 
faptul că anticorpii serici antiemerieni pot fi 
detectaŃi la mai puŃin de o săptămână după infecŃie 
(Rose şi Mockett, 1983, Lillehoj şi Ruff, 1987). 
Chitul folosit în studiul nostru este utilizat ca 
instrument în vederea monitorizării titrului de 
anticorpi antieimerieni la găinile de reproducŃie 
vaccinate cu vaccinul antieimerian Coxabic şi la 
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puii descendenŃi în primele zile de viaŃă. 
Antigenul este reprezentat de un extract proteic 
din macrogametociŃi de E. maxima (APGA), ce 
conŃine glicoproteine cu masă moleculară de 56, 
82 şi 230 kDa. Se pare că aceste antigene sunt 
bine conservate între suşele de E. maxima şi 
posibil interspecific (Wallach şi col., 1989), aşa 
cum este cazul antigenelor gametocitare de 
Plasmodium falciparium (Rener şi col., 1983). În 
plus anticorpii antigametocitari reacŃionează 
specific cu un număr redus de proteine de la 
diferite stadii de dezvoltare eimeriene cum ar fi 
oochisturile neevoluate şi evoluate şi merozoiŃii 
(Wallach şi col., 1994). Aceste glicoproteine sunt 
localizate la nivelul corpilor formatori de perete al 
macrogameŃilor, peretele oochisturilor evoluate şi 
neevoluate şi peretele extern al sporochisturilor 
(Belli şi col., 2002). 

În studiul realizat, în ziua 0 nivelul anticorpilor 
antieimerieni s-a situat la valori aproximativ egale 
la toate cele patru loturi experimentale, cu valoare 
maximă la lotul martor pozitiv, pentru ca la 7 zile 
p.i. la acest lot să scadă la jumătate (Tabel 1, 2), 
posibil datorită mobilizării celulelor 
imunocompetente la locul agresiunii parazitare, 
iar pe de altă parte lipsei unui contact prealabil cu 
antigenul eimerian. Guzman şi col. (2003) observă 
aceeaşi evoluŃie descrescătoare a anticorpilor, la 
pui nevaccinaŃi. La loturile vaccinate, la 7 zile p.i., 
nivelul anticorpilor antieimerieni nu s-a modificat 
semnificativ, datorită imunostimulării prealabile 
soldată cu instalarea memoriei imunologice. În 
general, reinfecŃiile constante cu un număr redus 
de oochisturi menŃin imunitatea stimulată iniŃial 
de vaccin la niveluri ridicate (Shirley, 1995). 

Ulterior la 14 zile respectiv 21 zile p.i. s-a 
observat creşterea titrului de anticorpi 
antieimerieni la lotul martor pozitiv, dar fără a 
atinge nivelul iniŃial (Tabel 1, 2). La celelalte 
loturi nivelul acestora s-a menŃinut constant pe 
toată perioada experimentală (21 zile) (Tabel 1, 
2). Într-un alt experiment referitor la 
imunoprofilaxia pasivă în eimerioza puilor de 
găină, evoluŃia anticorpilor serici antieimerieni a 
fost similară, descendentă în primele 14 zile p.i., 
cu revenire la valorile iniŃiale la puii nevaccinaŃi şi 
infectaŃi, iar la loturile martor negativ şi cu 
imunitate pasivă, s-a înregistrat o evoluŃie liniară, 
cu o uşoară scădere a titrului de anticorpi la finalul 
experimentului (Titilincu şi col., 2005a). Totuşi, la 
lotul martor negativ, s-a înregistrat în ziua 7 p.i. o 
evoluŃie ascendentă faŃă de momentul 0 (Tabel 1, 
2). Acest lot nu a fost infectat experimental, dar a 

fost supus vaccinării. După acest control, nivelul 
anticorpilor scade la valori apropiate celorlalte 
loturi, posibil datorită contaminării spontane cu 
oochisturi coproeliminate p.i. de puii din celelalte 
loturi. Astfel, numărul de oochisturi 
coproeliminate per gram fecale de puii din lotul 
martor negativ în ziua 14 a experimentului, a fost 
de 4,8X103, valoare aproximativ egală cu cea a 
celorlalte loturi experimentale (Titilincu şi col., 
2005b).  

Niveluri ridicate de anticorpi serici 
antisporozoidali de tipul IgG pot indica expunere 
repetată la infecŃie, în timp ce un titru scăzut poate 
indica faptul că puii nu sunt stimulaŃi antigenic 
suficient pentru a determina producŃie de anticorpi 
(Smith şi col., 1993). Este de dorit ca un număr 
mic de oochisturi să determine titruri înalte de 
anticorpi. O asemenea asociaŃie s-a observat la 
vaccinurile vii virulente, la E. acervulina şi E. 
tenella, iar la vaccinurile vii atenuate în cazul E. 
maxima (Guzman şi col., 2003).  

În general în infecŃiile cu E. tenella IgM este 
detectată la 7-8 zile p.i. cu concentraŃie maximă la 
9-10 zile, după care nivelul acesteia scade fără a 
mai fi detectată la 22 zile p.i., iar la reinfecŃii se 
înregistrează un răspuns slab în ceea ce priveşte 
această imunoglobulină. IgG apare mai târziu 
decât IgM fiind detectată la 9-10 zile p.i. cu nivel 
maxim în zilele 11-15 p.i. (Mockett şi Rose, 1986, 
Lillehoj şi Ruff, 1987; Smith şi col., 1993). În 
cazul IgG, după reinfecŃie, nivelul acesteia creşte 
până la valori înregistrate în cazul infecŃiei 
primare (Mockett şi Rose, 1986), dar Smith şi col. 
(1993) observă că nivelul IgG la reinfecŃie este 
superior infecŃiei primare. Ca urmare în infecŃiile 
cu Eimeria spp. se poate face distincŃie între puii 
cu infecŃie primară recentă, prin detectarea 
anticorpilor de tipul IgM, de puii care au fost 
expuşi în mod repetat la reinfecŃii (nivel crescut de 
anticorpi de tipul IgG) şi puii neinfectaŃi (Smith şi 
col., 1993). 

Smith şi col. (1993) au observat la găinile crescute 
cu adaos de coccidiostatice în furaj prezintă nivel 
scăzut de anticorpi, în timp ce la găinile ouătoare 
crescute cu furaj fără coccidiostatice s-au observat 
nivele ridicate de anticorpi de tipul IgG, la 84-
97% dintre acestea. 

La puii vaccinaŃi, nivelul anticorpilor creşte 
continuu până la 38 zile postvaccinal, în timp ce la 
cei convenŃionali se menŃine la valori inferioare 
(Onaga şi col., 1989). După infecŃia de control la 
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8 zile, la lotul vaccinat nu s-au înregistrat 
modificări, situaŃie observată şi în studiul nostru 
(Tabel 1, 2), iar la lotul martor nivelul anticorpilor 
a crescut, fiind chiar superior lotului vaccinat. În 
cazul de faŃă, titrul anticorpilor serici a scăzut la 7 
zile p.i., urmând evoluŃie ascendentă în următorul 
interval de timp (14-21 zile p.i.), dar fără a fi 
superior loturilor vaccinate (Tabel 1, 2). Este 
posibil ca natura antigenului să fi influenŃat 
evoluŃia diferită a titrului de anticorpi 
antieimerieni, antigenul gametocitar de E. maxima 
în experimentul nostru şi antigenul sporozoidal de 
E. tenella, în cazul autorului citat. 

DiluŃia serurilor testate a fost de 1:50, diluŃie 
recomandată de producătorul chitului. Pugatsch şi 
col. (1989) nu obŃin răspuns pozitiv, la puii 
neimunizaŃi, în timp ce la cei imunizaŃi cu antigen 
gametocitar de E. maxima înregistrează răspuns 
pozitiv, până la diluŃii de 1:1000. 

Nivelul crescut de anticorpi antieimerieni se 
asociază cu valori scăzute ale numărului de 
oochisturi per gram fecale la puii vaccinaŃi cu 
vaccin viu virulent în cazul E. acervulina şi E. 
tenella şi cu vaccin viu atenuat în cazul E. 
maxima, în timp ce la puii nevaccinaŃi nivelul 
scăzut al anticorpilor se asociază cu valori mari 
ale numărului de oochisturi coproeliminate 
(Guzman şi col., 2003). 

În urma testării valorii imunoprofilactice a 
vaccinului antieimerian Nobillis COX ATM, 
intensivitatea eliminării de oochisturi la lotul 
martor a fost superioară loturilor vaccinate şi 
martor negativ, cu un nivel maxim la 7 zile 
postinfectant (Titilincu şi col., 2005b), prin 
urmare nu se observă existenŃa unei corelaŃii 
negative între valoarea O.P.G. şi nivelul 
anticorpilor antieimerieni, care s-au situat la valori 
pozitive (Tabel 1), observându-se doar o scădere a 
acestora de 50%, la 7 zile p.i., corespunzând 
nivelului maxim de oochisturi eliminate. 

Concluzii 

Cercetările privind diagnosticul imunologic şi 
serosupravegherea evoluŃiei anticorpilor serici în 
eimerioza puilor de găină, prin metoda 
imunoenzimatică ELISA, efectuate pe un număr 

de 100 pui, grupaŃi în patru loturi experimentale 
(MN – martor negativ, MP – martor pozitiv, Nob 
2,5 – pui vaccinaŃi şi infectaŃi cu 2500 oochisturi, 
Nob 5 – pui vaccinaŃi şi infectaŃi cu 5000 
oochisturi), în cadrul Laboratorului de Imunologie 
al Disciplinei de Parazitologie şi Boli Parazitare a 
FacultăŃii de Medicină Veterinară, Cluj Napoca, 
au condus la următoarele: 

1. toate serurile de la loturile experimentale 
de pui au avut valori ale S/P (raportul 
dintre valoarea densităŃii optice la proba 
de cercetat şi martorul pozitiv din chit) 
peste 0,2, fiind considerate pozitive, ceea 
ce indică un titru de anticorpi 
antieimerieni care oferă protecŃie faŃă de 
infecŃiile naturale; 

2. la lotul martor negativ (pui vaccinaŃi cu 
Nobillis COX ATM şi neinfectaŃi) titrul 
anticorpilor serici antieimerieni a 
prezentat evoluŃie ascendentă din ziua 0 
până în ziua 7 p.i. (0,833±0,416 - 
0,968±0,5073 unităŃi de densitate optică – 
UDO, respectiv 1,151±0,621 – 
1,352±0,756 S/P), urmat de scăderea 
nivelului acestora în zilele 14-21 p.i. 
(0,829±0,279 UDO, respectiv 
0,829±0,279 S/P); 

3. la lotul martor pozitiv (pui nevaccinaŃi şi 
infectaŃi) titrul anticorpilor serici 
antieimerieni s-a redus la jumătate în ziua 
7 p.i. faŃă de momentul 0 (1,262±0,557 - 
0,624±0,214 UDO, respectiv 1,262±0,557 
– 0,624±0,214 S/P), urmat de evoluŃie 
crescătoare până în ziua 21 p.i., dar sub 
valoarea iniŃială (0,649±0,233 UDO, 
respectiv 0,877±0,348 S/P); 

4. la loturile Nob 2,5 şi Nob 5 (pui vaccinaŃi 
şi infectaŃi cu 2500, respectiv 5000 
oochisturi) nivelul anticorpilor serici 
antieimerieni a prezentat o evoluŃie 
liniară, cu o uşoară scădere din ziua 0 
până în ziua 14 p.i. 
(0,753±0,217/0,672±0,223 - 
0,650±0,492/0,581±0,242 UDO, respectiv 
1,031±0,324/0,911±0,332 – 
0,878±0,734/0,775±0,361 S/P). 

 
 Mul Ńumiri: Cercetările au fost finantate în cadrul proiectului de cercetare CNCSIS tip A, Cod 869, 
director proiect Prof. Dr. Vasile COZMA.  
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