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ACTIVITATEA SUPEROXID DISMUTAZEI LA PLANTELE DE 
FLOAREA-SOARELUI INFESTATE ARTIFICIAL CU LUPOAIE
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Rezumat
Infestarea plantelor de floarea-soarelui cu lupoaie induce producerea de specii reactive de 
oxigen ca rezultat al procesului de penetrare a țesuturilor radiculare și determină sporirea 
activității enzimei superoxid dismutazei (SOD). În acest context, scopul cercetărilor în 
studiul de față a prezentat analiza activității enzimei SOD la genotipurile rezistente și 
sensibile cultivate în lipsa infestării (martor) și pe fondal de infestate artificială cu semințe 
de lupoaie, în dinamică temporală, în funcție de etapele de dezvoltare a patogenului. Atât 
la plantele martor cât și la cele expuse stresului s-a constatat o tendință de reducere a 
activității enzimatice până la etapele de 21-35 zile, următă de sporirea acestui parametru 
până la fazele finale ale cultivării. Genotipurile sensibile s-au caracterizat printr-un stres 
oxidativ extins pe toată perioada de dezvoltare a patosistemului, pe când la genotipurile 
rezistente, activitatea enzimei SOD a prezentat valori crescute în raport cu martorul la 
ultimele etape de cultivare pe fondal de infestare.
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Introducere
Stresul biotic și abiotic reprezintă una din principalele probleme ale agriculturii din 

Republica Moldova, afectând o mulțime de culturi printre care se enumeră și floarea-
soarelui (Helianthus annuus L.). Această cultură din familia Asteraceae ocupă locul 
trei după suprafețele cultivate, fiind depășită de grâu și porumb. Datorită expansiunii 
industriei de prelucrare a semințelor de floarea-soarelui și profitului sporit, nu se 
respectă asolamentul de rotație a culturii și în consecință are loc creșterea frecvenței 
și a agresivității diferitelor agenți patogeni, în special lupoaia (Orobanche cumana 
Wallr.) [8]. Fanerogama lupoaia prezintă un patogen obligatoriu al rădăcinilor de 
floarea-soarelui, care ulilizează resursele de nutrienți ale plantei gazdă și în rezultatul 
infestării se reduce randamentul culturii până la 50% [10]. Valoarea pierderilor 
depinde de rezistența hibridului cultivat, stadiul ontogenetic al gazdei la momentul 
infestării, virulența populației de lupoaie, rata infestării, măsurile agrotehnice și  
condițiile climatice.
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Una dintre primele modificări biochimice observate după recunoașterea patogenului 
este manifestată prin explozie oxidativă, determinată de generarea speciilor reactive de 
oxigen (SRO) [13]. Nivelurile excesive de SRO sunt potențial dăunătoare structurii și 
funcțiilor celulare dacă nu sunt detoxificate prin sistemele antioxidante [1]. Prevenirea 
toxicității SRO necesită activarea așa numitei „rețea de gene SRO”, care este compusă 
din cel puțin 150 de gene la Arabidopsis [11]. Sistemul de apărare antioxidantă a 
plantelor, include compuși enzimatici și non-enzimatici [16]. Enzimele de protecție 
includ catalazele (CAT), ascorbat peroxidazele (APX), guaiacol peroxidaza (GPX) și 
superoxid dismutazele (SOD), în timp ce mai multe molecule, cum ar fi glutationul, 
prolină, ascorbatul și carotenoizi sunt protectori non-enzimatici [2, 14]. 

Studii anterioare au demonstrat sporirea activității enzimelor SOD ce diminuează 
producerea SRO la hibridul rezistent de floarea-soarelui (Pionner 4223) expus la 
infestarea cu lupoaie în decursul a nouă zile și permite menținerea viabilității țesuturilor 
radiculare împotriva penetrării de către O. cumana [4]. Evaluarea acestui parametru la 
doi hibrizi sensibili inoculați cu lupoaie a prezentat profiluri diametral opuse: primul 
(Isera) prin sporirea activității SOD, iar al doilea (Sanay) prin diminuarea funcționalității 
enzimelor față de martor [4]. 

Mai mult ca atât, expresia genei MnSODI a fost vădit modificată la genotipurile 
sensibile de floarea-soarelui preponderent spre represie față de cele rezistente 
caracterizate prin supraexpresie în urma infestării cu diferite populații de lupoaie după 
90 zile de la co-cultivare cu patogen [12].

Prin urmare, nu există suficiente date privind activitatea superoxid dismutazei la 
primele stadii de infestare și în dinamică temporală. Astfel, scopul studiului de față a 
constat în analiza activității enzimelor SOD la genotipurile rezistente și sensibile de 
floarea-soarelui expuse stresului biotic prin infestarea artificială cu lupoaie.

Materiale și metode de cercetare
Materialul vegetal și condițiile de creștere. Pentru studiu au fost utilizate patru 

genotipuri de floarea-soarelui rezistente (Favorit, LC-1093A, PR64LE20, LG-5542) 
la atacul lupoaiei și două genotipuri sensibile (Performer și LG-5525) furnizate de  
INCDA Fundulea, România și Î.C.S. Limagrain Moldova S.R.L. Pentru crearea 
fondalului de infestare artificială a fost utilizată populația de lupoaie colectată în anul 
2014 din cadrul expedițiilor în teren în localitatea Sîngera, unde câmpul cultivat cu 
floarea-soarelui a fost caracterizat cu un grad înalt de atac [6, 7].

Plantele de floarea-soarelui au fost crescute în vase de vegetație de 5 l în amestec 
de sol și nisip (1/1). Infestarea uniformă a substratului cu semințe de lupoaie 
neprecondiționate s-a efectuat conform raportului 37 mg semințe / 200 g amestec sol 
[18]. Genotipurile cultivate în substrat neinfestat au servit în calitate de martori. Fiecare 
combinație experimentală a fost montată în trei repetiții.

Colectarea materialului vegetal. Materialul biologic (180 probe de țesut radicular 
de floarea-soarelui) au fost colectate în dinamică temporală pe parcursul a celor patru 
faze de dezvoltare ale patosistemului (formarea primelor atașamente, dezvoltarea 
tuberculilor, formarea lăstarilor subterani și celor aerieni), în decurs a 67 de zile [5, 9] 
și congelat în azot lichid. 

Activitatea superoxid dismutazei. Extractul enzimatic a fost obținut cu ajutorul 
tamponului fosfat 0,1 M, pH 7,8. La fiecare probă individuală de 50 µl de extract 
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enzimatic s-au adăugat 750 µl de tampon fosfat 0,1 M, pH 7,5 ce conținea EDTA  
0,5 mM; 50 µl de NBT 2,25 mM; 100 µl de metionină 200 mM, 50 µl de riboflavină 
60 mM. După incubarea la lumină timp de 15 min la 20°C s-a determinat densitatea 
optică a probelor la lungimea de undă de 560 nm. Activitatea SOD a fost calculată după 
formulele [15]: 

% de inhibare (a radicalilor superoxid) = [(Dcontrol - Dproba) / (Dcontrol)] x 100.
Activitatea enzimatică (U/mg prot.)=(% de inhibiție/50)/C
unde, C – concentrația proteinelor (mg/ml).

Analiza spectofotometrică a fost realizată la trei repetiții biologice. Activitatea 
enzimei SOD s-a exprimat în unităţi raportată la conţinutul total de proteine (U/mg 
proteină). Conţinutul proteic a fost determinat prin metoda Bradford [3]. 

Rezultate și discuții
Modificările biochimice depind de nivelul de sensibilitate a plantelor față de factorii 

de stres, perioada de dezvoltare, durata de acțiune a patogenului etc. Pentru a investiga 
rolul enzimei superoxid dismutazei în răspunsurile de apărare la acțiunea lupoaiei, s-a 
analizat activitatea enzimatică în rădăcinile de floarea-soarelui cultivate pe fondal de 
infestare artificială cu semințe de patogen în dinamică temporală. Genotipurile cultivate 
în sol neinfectat au prezentat o dezvoltare normală în decursul a 67 de zile, parcurgând 
faza de butonizare. Dinamica ontogenetică a dezvoltării genotipurilor rezistente sub 
acțiunea stresului biotic a rezultat cu stabilirea relațiilor de incompatibilitate, pe când, 
în cazul genotipurilor sensibile s-a format patosistem cu O. cumana. 

Activitatea catalitică a superoxid dismutazelor la plantele martor a manifestat un 
profil de alternanță a parametrului la trei genotipuri rezistente (Favorit, LC-1093A 
și PR64LE20) și unul sensibil – LG-5525 (fig.1A-C, F). Genotipurile LG-5542 
și Performer au prezentat o tendință de diminuare a activității până la etapele de  
21-35 de zile ulterior, următă de creșterea acesteia până la fazele finale ale  
experimentului (fig.1).

În ansamblu, activitatea enzimelor SOD la variantele supuse stresului biotic a 
relevat aceleași legități ca la formele martor, alternanța parametrului la genotipurile 
(LC-1093A, LG-5542 și LG-5525) și reducerea activității, succedată de sporirea valorii 
în decursul cultivării (Favorit, PR64LE20 și Performer) (fig.1, 2).

În caz particular, funcționalitatea enzimei SOD estimată la genotipul Favorit 
cultivat pe fondal de infestare a evidențiat valori crescute față de martor doar la ultima 
etapă de analiză cu 55,7% (fig.1A). Cultivarea genotipului LC-1093A în sol infestat 
cu semințe de lupoaie a determinat sporirea activității SOD în raport cu martorul de la 
prima etapă până la cea de 53 de zile, cu valori induse semnificativ de 3,6 ori și de 2,8 
ori față de martor la 18 și respectiv 35 de zile (fig.1B). Reacția de apărare determinată 
de modificarea activității SOD a fost identificată și la genotipul rezistent PR64LE20, 
începând cu etapa de 35 de zile de la cultivare cu valori ale activității enzimelor ce au 
crescut semnificativ de 3,1 ori față de martor (fig.1C). La combinația incompatibilă 
LG-5542 – O. cumana rezultatele s-au caracterizat prin alternarea activității SOD spre 
diminuare și apoi sporire pe parcurul perioadei experimentale. Totuși, la etapa de 53 de 
zile a prezentat valori sporite ale activității de 2,3 ori comparativ cu martorul (fig.1D). 
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Figura 1. Activitatea enzimatică SOD estimată în dinamică temporală la genotipurile 
rezistente și sensibile: A – Favorit, B – LC-1093A, C – PR64LE20, D – LG-5542, E – 
Performer, F – LG-5525. Diferențele activității enzimei SOD sunt remarcate comparativ 
cu martorul (t test), ‴p>0,05, *p<0,05.

Comparând rezultatele obținute pentru cele patru genotipuri rezistente, profilul 
activității enzimelor SOD a fost similar la două genotipuri – Favorit și PR64LE20 atât 
la formele martor, cât și a celor cultivate în sol infestat, doar că au existat diferențe 
cantitative (fig.1A, C). Celelalte două genotipuri rezistente (LC-1093A și LG-5542) au 
prezentat și ele aspecte comune ale acțiunii semințelor de lupoaie din rizosferă la nivel 
de activitate enzimatică. Astfel, valoarea maximă a parametrului studiat s-a înregistrat 
la etapa de 53 de zile de la cultivare (fig.1B, D).

Activitatea SOD la genotipurile sensibile de floarea-soarelui a fost influențată de 
infestarea cu O. cumana, manifestând o dinamică similară. La ambele patosisteme, 
activitatea SOD raportată în rădăcinile de floarea-soarelui a fost continuu mai mare 
comparativ cu martorul pe toată perioada de cultivare, fiind cea mai sporită la etapa de 
formare a primelor atașamente (18 zile) de 1,7 ori și de 2,5 ori la genotipul Performer 
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și respectiv la LG-5525 (fig. 1E, F). În acest moment, are loc formarea legăturii 
fizice dintre gazdă și patogen și comunicarea chimică directă a ambilor membri ai 
patosistemului. Cea mai mare activitate a enzimei SOD a fost înregistrată la etapa de 
formare a lăstarilor, atunci când plantele se epuizează pe contul substanțelor nutritive 
pierdute. Astfel, genotipul Performer infestat a cuprins rezultate ale activității SOD 
de 1,5 ori mai majore față de martor în momentul dezvoltării lăstarilor aerieni, iar 
genotipul LG-5525 cu valori de 1,4 ori și 1,5 ori mai mari la etapa de dezvoltare a 
lăstarilor subterani și respectiv cei aereni (fig. 1E, F).

În aspect comparativ dintre genotipurile rezistente și cele sensibile al dimanicii 
activității enzimatice se remarcă faptul, că genotipul sensibil Performer infestat 
prezintă cea mai mare activitate enzimatică la etapa de formare a lăstarilor aerieni  
(67 de zile) similar genotipurilor rezistente Favorit și PR64LE20 (fig.1A, C; fig.1E), 
însă genotipul sensibil LG-5525 infestat a manifestat valoare maximă la etapa de 
dezvoltare a lăstarilor subterani (53 de zile) și se grupează cu genotipurile rezistente 
LC-1093A și LG-5542 cultivate pe fundal de infestare (fig.1B, D, F).

În general, în toate celulele există un echilibru intracelular adecvat între generarea 
SRO și detoxifierea acestora. Această homeostazie redox necesită o coordonare eficientă 
a reacțiilor în diferite compartimente celulare și este guvernată de căi complexe de 
transducție a semnalelor. Sistemele enzimatice de protecție antioxidantă realizează 
un echilibru delicat pentru apărarea celulară într-o gamă variată de procese biologice 
și răspunsuri la stimulii de mediu [11] pentru a le ajuta să se adapteze diferitelor  
solicitări biotice [17]. 

Studiul nostru a arătat, că activitatea SOD a fost stimulată în mod semnificativ 
la plantele rezistente de floarea-soarelui cultivate cu lupoaie. Eventual, în alte studii 
activitatea SOD a fost la un nivel superior la hibridul rezistent Pionner 4223 – cultivat 
în decurs de 9 zile după inoculare cu semințe germinate de lupoaie [4]. Pe de altă parte 
în cadrul celor două patosisteme din studiul nostru, activitatea enzimelor a manifestat 
tendință similară cu unele mici devieri și valori mult mai sporite față de martori. Iar în 
cercetări anterioare, la două patosisteme rezultatele au fost contradictorii, prin sporirea 
activității la hibridul Isera și reducerea la Sanay [4]. 

În plus, conform teoriei procesului de adaptare [19], după o expunere lungă la stres, 
plantele intră în stadiul de adaptare cu modificări nesemnificative în metabolism. Astfel, 
extinderea stresului oxidativ la genotipurile sensibile expuse stresului biotic continuu, 
nu își diminuează activitatea metabolică a enzimelor SOD, ci din contra, se stimulează. 
Însă, cultivarea genotipurilor rezistente în substrat infestat cu semințe de lupoaie nu 
a reprezentat un stres continuu pentru plante, în aceste cazuri activitatea enzimatică a 
depășit valorile martorilor doar la câte o etapă.

Concluzii
În ansamblu, activitatea enzimei SOD atât la plantele control, cât și la cele supuse 

stresului au prezentat o tendință de diminuare a activității până la etapele de 21-35 de 
zile ulterior următă de creșterea acesteia până la fazele finale ale cultivării. Genotipurile 
rezistente cultivate pe fondal de infestare s-au caracterizat prin sporirea activității 
enzimei SOD la ultimele etape de dezvoltare, iar la genotipurile sensibile, starea 
de alarmă prin activitatea crescută a enzimelor față de martor s-a menținut pe toată 
perioada de dezvoltare a patosistemului.
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