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SENESCENŢA LA  PLANTELE EXPUSE SECETEI – PROCES 
NATURAL SAU PATOLOGIC?
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Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Introducere

Studiul mecanismelor moleculare ale proceselor senile  şi vârstei  ziologice 
reprezintă una din problemele cardinale ale  ziologiei plantelor nu numai ca fenomen 
natural dar şi din punctul de vedere aplicativ, vizând potenţarea sau inhibarea îmbătrânirii 
premature a organismului sub in uenţa factorilor nefavorabili din mediul extern [34]. 
Se ştie, că senescenţa poate începe nu numai la anumită etapă a ontogenezei plantei, 
dar poate   indusă şi de diferiţi factori din mediul înconjurător - secetă, arşiţă, frig, 
salinizare, UV-radiaţie, xenobioţi, etc., sau de stimulenţi  tohormonali [13]. O urmare 
a in uenţei acestor factori poate   scăderea capacităţii fotosintetice. Dacă aceasta este 
cauzată de de citul de lumină sau de reducerea activităţii fotosistemelor, se iniţiază o 
serie de evenimente care încep cu degradarea cloroplastelor, scindarea proteinelor şi, în 
 nal, cu degradarea acizilor nucleici şi moartea celulelor [9;17]. De aceea, tradiţional, 
despre  parametrii senescenţei plantei se judecă după starea frunzelor. Totuşi şi 
până în prezent mecanismele ce stau la baza îmbătrânirii rămân a   o enigmă. La 
momentul actual în  ziologia plantelor  s-a cristalizat un şir de poziţii care, direct sau 
indirect, argumentează caracterul nespeci c al modi cărilor  condiţionate de vârstă. 
Se presupune, că momentul cheie ce determină îmbătrânirea ţesuturilor este stresul 
oxidativ [19;27]. În acest context un deosebit interes prezintă concepţia în corespundere 
cu care degradaţia structurilor celulare la îmbătrânire este condiţionată de activizarea 
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proceselor de oxidare peroxidică a lipidelor din membrane – evenimente, care au loc la 
acţiunea oricărui factor  nefavorabil de intensitate stresogenă. Mecanismele de bază ale  
formării SRO şi  apariţiei SO sunt de obicei legate de dereglarea funcţionării lanţurilor 
transportatoare de electroni din mitocondrii, cloroplaste, microsomi, precum şi de 
schimbarea proprietăţilor dehidrogenazelor [15;23].

Senescenţa organismului este un proces complex şi multelateral, care, în principiu, 
nu poate   redus la un singur mecanism concret, dar, de sigur, o importanţă de 
netăgăduit o au mecanismele de degradare a biomoleculelor componentelor celulare. 
Mecanismul concret de inducţie a senescenţei de către radicalii liberi este deocamdată 
puţin clari cat.  D.Harman (1994) a presupus, că cauza universală a senilităţii tuturor 
organismelor este oxidarea de către radicalii liberi din celule  a lipidelor, proteinelor, 
acizilor nucleici. Mai târziu s-a con rmat  afectarea directă de către SRO a ADN-ului 
prin ruperea lanţului molecular (dimerizarea nucleotidelor), sau prin interacţiunea lor 
cu purinele şi pirimidinele din ADN şi ARN [25;35;36]. Actualmente tot mai mulţi 
autori se înclină spre părerea, că o contribuţie însemnată în senescenţa organismului o 
are şi oxidarea peroxidică a lipidelor şi proteinelor [31;34].

Un rol deosebit în protecţia antioxidativă a proteinelor  revine enzimelor GR şi 
GPX şi balanţei GSSG–GSH prin preântâmpinarea oxidării grupelor tiolice de SRO.  
Afectarea proteinelor de SRO în unele cazuri are loc independent, în altele – premerge 
destrucţiilor lipidelor membranare [Davies W.J. , 1986, cit.34]. Cu toate acestea până 
în prezent nu este clară cauza diminuării activităţii antioxidative în timpul senescenţei - 
este o consecinţă a răspunsului slab al plantei la apariţia stres-factorului, în cazul dat – a 
secetei, sau este o urmare a deshidratării celulelor?

Scopul lucrării în cauză a constat în relevarea gradului de inducere a OPL şi 
activizare a enzimelor de protecţie antioxidativă în funcţie de vârsta celulelor frunzelor 
plantelor în condiţii optime de umiditate  şi  secetă.

Materiale şi metode de cercetare. 

În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Zea mays L., cv. P 458 şi cv. 
X5P515 cu potenţial diferit de rezistenţă la secetă. Experienţele sau efectuat în condiţii 
de umiditate controlată în Complexul de vegetaţie al IGFP pe plante, crescute în 
containere Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol absolut uscat.  

Schema experienţelor: I variantă – martor, plante pe fond de umiditate permanent 
optimă, 70% CTA; II variantă –secetă, 70 - 30% CTA,  la etapa a VIII-a a ontogenezei 
(faza ”paniculare – în orire ”). Durata stresului hidric 7 zile.

Indici, parametri, criterii şi metode de cercetare: Parametrii status-ului apei sau 
determinat prin metode clasice [28]. Activitatea SOD s-a determinat prin metoda [2] de 
inhibare a reducerii fotochimice a tetrazoliului nitroblu. Mediul de incubare conţinea K 
- Na - fosfat-tampon (60mM, pH 7,8), metionină (13mM), ribo avină (2µM), tetrazoliu 
nitroblu (63µM), EDTA (0,1mM) şi 100µl de extract. Durata reacţiei - 10 min la in-
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Abrevieri: APX - ascorbatperoxidaza; CAT -catalaza; CTA – capacitatea totală pentru apă a 
solului; cv. – cultivare; DAM – dialdehida malonică;. DS- de citul de saturaţie; GPX - gluta-
tionperoxidaza; GSSG – glutation oxidat; ; GSH – glutation redus; GwPX - gwaiacolperoxida-
za; OPL - oxidarea peroxidică a lipidelor; OPP – oxidarea peroxidică a proteinelor; SO - stres 
oxidativ:; SOD -superoxid dismutaza; SRO - specii reactive de oxigen.



91

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (314) 2011

tensitatea luminii lămpilor cu  uorescenţă 15W. În calitate de control serveau mostrele 
incubate la întuneric. Ca unitate convenţională de activitate a SOD a fost considerată 
activitatea fermentului ce inhibă 50% din fotoreducerea tetrazoliului nitroblu. Activi-
tatea CAT – prin determinarea spectrofotometrică, λ 240 nm, a descompunerii H

2
O

2

[3]; GwPX - după intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi – fenol) ca donator de 
hidrogen în prezenţa H

2
O

2
, λ 470 nm; APX – prin monitorizarea ratei de oxidare a 

ascorbatului la λ 290 nm [16]; GR - prin reducerea GSSG în prezenţa NADP·H, λ 340 
nm [22]; GPX – prin oxidarea GSH, 260nm [37]. Omogenizarea materialului vegetal şi 
extracţia s-a realizat conform descrierii [10]. Indicele de stres a fost calculat utilizând 
ecuaţia I

st
= (P

opt
- P

ins
): D, unde Ist reprezintă indicele de stres, acţiunea netă a factorului 

raportată la durata stresului; P
opt

 şi P
ins

 – valoarea parametrilor funcţionali în condiţii de 
umiditate optimală şi insu cienţă de apă, acţiunea netă a factorului; D – durata secetei, 
zile [8]. Analiza statistică a datelor s-a realizat cu ajutorul setului de programe „Sta-
tistica 7” pentru computer. Gradul de in uenţă a factorilor a fost veri cat prin analiza 
factorială ANOVA.

Rezultate şi discuţii

Se ştie, că o reacţie integrală a plantelor la acţiunea secetei este inhibarea, apoi 
stoparea de nitivă a creşterii lăstarilor şi rădăcinii. În investigaţiile noastre s-a stabilit, 
că o secetă de 7 zile (30%CTA) provoacă stoparea proceselor de creştere liniară a 
plantelor tolerante de Zea mays L., cv.P458 cu circa 20,0 - 21,64 la sută şi diminuarea 
suprafeţei foliare cu 23,0 - 24,61 la sută respectiv. O inhibare şi mai  semni cativă 
a fost înregistrată la plantele sensibile la secetă, X5P515: suprafaţa foliară s-a redus 
cu 29,5 – 30,5 %, iar creşterea plantelor în înălţime – cu 30 – 32,0 % în comparaţie 
cu creşterea plantelor în condiţii  optime de umiditate. Stoparea creşterii grăbeşte 
senescenţa ţesuturilor, ceea ce la mezo tele de cultură este asociată cu micşorarea 
productivităţii [8;17]. Rezultatele veri cării interrelaţiei dintre intensitatea  stresului 
hidric şi oxidativ, cauzat  de secetă,  şi vârsta ţesuturilor frunzelor sunt prezentate 
în tabelul 1. Din datele obţinute urmează, că şi la plantele bine aprovizionate cu apă 
(70%CTA), celulele din zona de creştere a limbului frunzei se deosebesc de celulele 
mature din zona medie şi, mai cu seamă, de cele cu început de senescenţă de la vârful 
limbului printr-un grad major de hidratare, de cit de saturaţie şi  conţinut de dialdehidă 
malonică minore. Astfel, la cv. P458 valoarea DS a celulelor mature şi senescente era 
cu 16,6 şi 37,5 la sută mai mare decât DS de la baza limbului frunzei şi cu 19,2 şi 69,2 
% corespunzător mai mare  la plantele cv. X5P515.

Diferenţele în conţinutul DAM în ţesuturile din aceste zone ale limbului frunzelor 
au constituit 60,3 şi 79,2 şi 33,6 şi 81,4 % respectiv la cultivarele studiate (tab.1). 
Analiza comparativă a gradului de deshidratare a celulelor din zona de la vârful 
limbului frunzei şi gradului de intensi care a OPL vizavi de parametrii aceloraşi indici 
caracteristici celulelor tinere  demonstrează implicarea stresului hidric în apariţia SO 
şi, drept urmare, în procesul de îmbătrânire. Datele obţinute con rmă ideea expusă 
în lucrările [6¸14] despre faptul, că apa însuşi poate inactiva unele SRO, cum ar   
oxigenul singlet. În ţesuturile cu început de senescenţă – în zona de vârf al limbului 
frunzei plantelor de pe fond optim de umiditate, se înregistrează o diminuare a 
gradului de hidratare şi o majorare veridică a conţinutului aldehidei malonice, ceea ce 
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demonstrează  intensi carea OPL din membranele celulare. De menţionat, totuşi, că 
acest proces în condiţii de umiditate optimă  nu are caracter distructiv întrucât gradul 
de deshidratare nu atinge pragul critic la care are loc diminuarea activităţii enzimelor 
sistemului protecţiei antioxidative (tab.2) şi destrucţiei structurii. Deci, se  con rmă  
ideea [19; 24; 27; 32] despre implicarea radicalilor liberi în procesul de senescenţă a 
plantelor indiferent de condiţiile mediului extern. 

Tabelul 1.  In uenţa secetei asupra şargei stresului hidric  şi oxidativ în diferite zone 
ale frunzei plantelor de porumb. Exp. vegetaţie 2010.

Umiditatea,
%CTA

Zona
limbului
frunzei

DS,
% saturaţie deplină

DAM,
mM · g  m. p

M ± m td
1

td
2

M ± m td
1

td
2

Zea mays L, cv. P 458

Martor,
70

bază 2,4 ± 0,2 10,1 ± 0,2

medie 2,8 ± 0,1 1,82 16,2 ± 0,5 11,30

vârf 3,3± 0,1 4,09 18,1 ± 0,5 14,81

Secetă,
30

bază 8,9 ± 0,3 18,05 12,0 ± 0,3 5,28

medie 12,4 ± 0,6 5,22 16,34 19,5 ± 0,3 17,86 5,69

vârf 17,7 ± 0,2 24,80 65,45 22,2 ± 0,8 12,0 4,36

Zea mays L, cv. X5P515

Martor,
70

bază 2,6 ± 0, 1 14,0 ± 0,3

medie 3,1 ± 0,1 3,57 18,7 ± 0,5 8,10

vârf 4,4 ± 0,2 8,18 25,4 ± 0,4 22,80

Secetă,
30

bază 10,0 ± 0,2 33,64 17,1 ± 0,7 4,08

medie 14,7 ± 0,6 7,46 19,02 23,8 ± 0,7 7,76 5,93

vârf 26,8 ± 1,0 17,49 21,96 33,3 ± 0,9 14,21 9,05

*td1 - veridicitatea diferenţei indicilor zonelor „medie” şi „vârf” ale frunzei faţă de indicele 
zonei de la baza limbului aceluiaşi variant; ** td2 – veridicitatea diferenţei  indicilor zonelor 
corespunzătoare din variantele „martor” şi „secetă”. tst   la ν 8 este [2,31 – 3,36 – 5,04].

Seceta a aprofundat diferenţele,  condiţionând o stare de stres hidric de 2,2-2,7 ori 
mai mare în zona celulelor de la vârful limbului comparativ cu ale celulelor în extensie 
de la baza limbului. Şarja stresului hidric condiţionat de secetă era corespunzător mai 
mare în ţesuturile din  zona de vârf a limbului frunzei, în deosebi, la cv X5P515 – 19,9 
comparativ cu 7,4 de la baza limbului. Intensitatea SO la celulele senescente depăşea 
valoarea acestui parametru de 2,1 şi 2,5 ori respectiv la plantele tolerante şi sensibile. 
Conţinutul DAM în celulele din zona de vârf a limbului frunzei s-a majorat comparativ 
cu respectivele plantelor martor cu 22,4 şi 30,5%. Prin urmare se poate de a rmat, 
că senescenţa ţesuturilor în condiţii de secetă este asociată atât cu schimbarea status-
ului apei celulelor cât şi cu apariţia SO, cauzat de intensi carea formării SRO şi OPL 
în membranele celulare. Evident este faptul că predominant în aceste schimbări este 
stresul cauzat de pierderea  apei, valoarea căruia în experimentul dat întrecea de câteva 
ori (2,5 -3,5) şarja stresului oxidativ. 

După cum s-a relatat în lucrările [24;32] în timpul senescenţei are loc diminuarea 
activităţii sistemelor de detoxi care a radicalilor liberi. În procesul acesta un 
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rol important revine peroxisomelor, numărul cărora se majorează şi se schimbă 
componenţa enzimelor: se intensi că activitatea enzimelor producătoare de superoxizi, 
cum ar   xantinoxidaza, se măreşte activitatea SOD, dar se micşorează activitatea 
CAT [4;5;24;32]. Aceste schimbări progresează evident odată  cu evoluarea în timp 
a senescenţei [30]. Există şi alte argumente ce demonstrează, că SO este implicat în 
iniţierea îmbătrânirii. S-a depistat o dependenţă invers proporţională între conţinutul 
de peroxizi ai lipidelor şi intensitatea mitozelor [5;20]. Capacitatea ţesuturilor de 
neutralizare a radicalilor liberi scade cu vârsta. Pastori G. şi Trippi V.(2006) au constata 
majorarea activităţii enzimelor antioxidative în frunzele tinere în condiţii de secetă la 
plantele rezistente.  După opinia Casano L.M.,Martin M.,  şi Sabater B. (1994) celulele 
senescente nu sunt capabile de expresare  a genelor enzimelor antioxidative potrivit 
ratei oxiradicalilor formaţi. Deci, din datele literaturii urmează, că cu vârsta ţesuturilor 
/ organelor are loc o reducere a capacităţii de protecţie antioxidativă. 

Rezultatele investigaţiilor realizate în lucrarea de faţă (tab. 2) demonstrează că 
activitatea sistemelor enzimatice de protecţie antioxidativă  variază în funcţie de vârsta 
ţesuturilor şi la plantele bine aprovizionate cu apă: se intensi că în celulele mature 
atingând valoarea maximă în celulele din vârful limbului. Aceeaşi legitate se observă 
şi  în frunzele plantelor expuse acţiunii secetei, gradul de modi care,  însă, este veridic  
mai mare la plantele sensibile la secetă. Este necesar însă de menţionat că, dacă 
activitatea SOD, enzima cheie în sistemul antioxidativ, la plantele bine aprovizionate 
cu apă creşte considerabil în celulele din vârful frunzei comparativ cu cele din zona de 
elongaţie, atunci în condiţii de secetă amplitudinea schimbării activităţii acestei enzime  
este neînsemnată sau chiar scade în celulele din vârful limbului frunzei (tab.2).  Acelaşi 
caracter de schimbare s-a înregistrat şi în activitatea APX: seceta induce intensi carea 
semni cativă a  activităţii enzimei în celulele mature şi neînsemnată – în zona celulelor 
senescente. La acestea în condiţii de insu cienţă de umiditate are loc inhibarea activităţii 
CAT, în deosebi de evidentă la plantele intolerante. Modi carea activităţii GR şi GPX 
în funcţie de vârsta celulelor şi de condiţiile de umiditate permite de presupus, că atât în 
condiţii de secetă cât şi la îmbătrânire SO este asociat nu numai cu OPL dar şi cu OPP, 
idee expusă în lucrările[31;34]  

X. Liu   şi B. Huang (2000) şi Doyle S. şi coautorii (2010) consideră, că  diminuarea 
activităţii enzimelor antioxidative conduce la majorarea oxidării peroxidice a lipidelor, 
contribuie la degradarea structurii membranelor celulare, la îmbătrânirea frunzelor 
precum şi moartea celulelor. Din datele obţinute în studiul dat  ( g.1) urmează, că în 
condiţii de secetă se intensi că procesele senile, caracterizate prin activizarea proceselor 
de ligni care a pereţilor celulari, precum şi destrucţiilor peroxidative, în special, în 
zona de la vârful limbului frunzei. S-a înregistrat o intensi care continuă a activităţii 
GwPX atât în funcţie de vârsta celulelor, cât şi la apariţia stresului cauzat de secetă, în 
deosebi de semni cative la genotipul sensibil la secetă. Această peroxidază reprezintă 
enzima cheie care participă în sinteza ligninei.

Date asemănătoare despre majorarea activităţii GwPX în timpul îmbătrânirii 
frunzelor sunt înregistrate în lucrarea Юсупова З., Хайрулин Р., Максимов И. [38]. 
În investigaţiile noastre s-a depistat prezenţa activităţii GwPX şi în celulele în creştere 
din zona de la baza limbului frunzei, totuşi la plantele martor (70% CTA) activitatea 
enzimei este mai mare în celulele de la vârful frunzei. 
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Mecanismele ligni cării, indusă de secetă, pot   mediate de H
2
O

2
, care este utilizat 

de peroxidazele din pereţii celulari pentru  polimerizarea alcoolului cinamilic  în lignină 
[21, 25, 29].

Fig.1. Dependenţa proceselor senile (OPL, GwPX) din frunzele plantelor de Zea 
mays L  de umiditate şi genotip.
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Prin urmare, datele obţinute demonstrează implicarea SRO şi stresului oxidativ în 
iniţierea senescenţei ţesuturilor plantei şi antrenarea apei în preîntâmpinarea proceselor 
senescenţei premature. Efectul se realizează direct - prin stingerea SRO formate şi prin 
menţinerea activităţii enzimelor antioxidative la nivel înalt.  Deshidratarea ţesuturilor 
în timpul secetei condiţionează apariţia stării de stres oxidativ care, la rândul său induce 
o serie de evenimente cuplate cu stoparea creşterii, senescenţa ţesuturilor, degradarea 
structurilor celulare şi moartea celulelor sau chiar organelor plantei. Pe măsura 
îmbătrânirii ţesuturilor se intensi că semni cativ procesele de oxidare peroxidică a 
lipidelor, se majorează conţinutul dialdehidei malonice iar activizarea sistemului 
enzimatic de protecţie antioxidativă devine insu cientă pentru neutralizarea speciilor 
active de oxigen formate. SO, condiţionat de secetă, grăbeşte procesele de ligni care a 
pereţilor celulari, stopează creşterea celulelor  prin  extensiune, accelerează senescenţa 
şi moartea organelor.

Concluzii

1. S-a demonstrat, că SRO şi SO sunt  implicate în iniţierea îmbătrânirii frunzelor, 
proces agravat de stresul cauzat de secetă. Hidratarea optimă a ţesuturilor frunzelor 
neutralizează efectul SRO prin menţinerea activităţii enzimelor antioxidative.

2. Pe măsura îmbătrânirii ţesuturilor se intensi că semni cativ procesele de 
OPL, se majorează conţinutul DAM iar activizarea sistemului enzimatic de protecţie 
antioxidativă devine insu cientă pentru neutralizarea SRO formate.

3. Deshidratarea ţesuturilor induce o perturbare a coraportului activităţii enzimelor 
sistemului de protecţie antioxidativă: descreşte rata de activitate a SOD, CAT şi APX şi 
se majorează ponderea activităţii componentelor sistemului peroxidazic cu speci citate 
la fenoli, guaiacol şi glutation. Prin consecinţă, seceta grăbeşte procesele de ligni care 
a pereţilor celulari, stopează creşterea celulelor prin extensiune, accelerează senescenţa 
şi moartea prematură a organelor.

4. Procesele senile la plantele expuse secetei au caracter patologic.
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