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Rezumat
S-a demonstrat, că dereglarea homeostazei indusă de deshidratare provoacă formarea 
excesivă a SRO și 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 prematură a celulelor și organelor plantei. Cauza accelerării 
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senescenței premature a frunzelor nivelului de jos şi mediu al plantelor în condiţii de 
secetă, este, pe de o parte, deshidratarea puternică a lor datorită capacităţii slabe de 
reţinere a apei, iar pe de altă parte, de forţa mare de atracţie a apei în frunzele tinere cu 
creşterea neterminată, păstrării la acestea a conductanţei stomatelor şi ratei fotosintezei 
ca furnizor de compuşi osmeofili. 
Cuvinte-cheie: plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime 
antioxidante, pigmenți, fotosinteză
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Introducere
Senescența frunzelor este, în general, un eveniment genetic programat, asociat cu 

declinul diferitor procese fiziologice, inclusiv fotosintezei, cu degradarea clorofilei și 
depozitului de proteine, încetarea creșterii, intensificarea hidrolizei macromoleculelor 
– lipidelor, acizilor nucleici, etc. [5; 8; 16; 19; 20]. În ontogeneza plantei în condiții 
optime de mediu senescența reprezintă ultima etapă a dezvoltării frunzelor și este strict 
regulată de factori endogeni, cum ar fi, hormoni, zăharuri, specii reactive de oxigen, etc. 
[6; 25]. Procesul este inițiat prin o serie de semnale în cascadă, care conduc la schimbări 
în expresia genelor și prin consecință reorganizarea și activitatea catabolică se mărește 
și fotoasimilatele și nutrienții acumulați la stadiul de creștere a frunzei sunt remobilizați 
și distribuiți în alte organe a plantei. De obicei senescența frunzelor plantelor anuale 
este indusă de trecerea la etapa reproductivă a ontogenezei, dar fără îndoială și de 
factorii nefavorabili din mediu [8; 10; 19]. O reacție nespecifică a plantelor la acțiunea 
oricărui factor nefavorabil este producerea speciilor reactive de oxigen, care servesc 
ca molecule de semnalare pentru activizarea mecanismelor de protecție, dar care, 
în funcție de concentrație, cauzează destrucția oxidativă a structurilor celulare [24].  
În ultimul timp tot mai multe dovezi [9;19] apar în susținerea considerației că speciile 
reactive de oxigen (SRO) sunt implicate ca factor cheie în medierea senescenței 
plantelor [4; 5; 16; 28]. Speciile reactive de oxigen (SRO) reprezintă agenții principali 
de inducere a senescenței și morții programate atât a celulelor animale, cât și vegetale 
[18]. Destrucția oxidativă a biomoleculelor este considerată ca unul din mecanismele 
cele mai importante ale senescenței. Senescența de vârstă, dar și cea prematură 
este strâns corelată cu declinul activității sistemelor de protecție antioxidantă [10].  
Până în prezent însă nu este clară încă cauza formării abundente a SRO și diminuării 
activității sistemelor de protecție antioxidantă în procesul de senescență prematură a 
frunzelor plantelor indusă de factorii nefavorabili din mediul ambiant. În unele lucrări, 
apărute în ultimul timp [12,13; 19; 20], s-a demonstrat, că procesul de senescență a 
frunzelor plantelor expuse acțiunii secetei este asociat nu numai de formarea excesivă 
a SRO dar și de deshidratarea celulelor. Ștefîrță A. și coautorii (2015) au stabilit [20], 
că procesul de senescență naturală a frunzei a V-ea a plantelor de porumb în condiții 
optime de mediu este asociat cu schimbări profunde şi semnificative în status-ul apei, 
conţinutul de pigmenţi, procesul de asimilaţie şi este declanşat de pierderea capacității 
de reținere a apei, deshidratare şi formarea excesivă a SRO, pierderea capacității 
antioxidante, cu consecinţe asupra destrucţiilor oxidative ale structurilor celulare. 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor

http://code-industry.net/


30

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(329) 2016

Totuși, puțin se cunoaște despre dependența procesului de senescență prematură a 
frunzelor de capacitatea de autoreglare a homeostazei apei, protecției antioxidante 
și toleranța plantelor la insuficiența de umiditate. În acest context scopul lucrării a 
constat în identificarea dependenței senescenței premature a frunzelor de gradul de 
deshidratare a organelor şi de diminuare a capacității de protecție antioxidantă la 
perturbarea relațiilor funcționale dintre organele plantelor în condiții de stres hidric și 
oxidativ, cauzat de secetă. 

Materiale şi metode de cercetare
În calitate de obiecte de studiu au servit frunzele de la diferite metamere de inserție 

ale pantelor de Zea mays L., cv. P458, crescute în Complexul de vegetaţie al IGFPP 
în containere Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol absolut uscat şi umiditate controlată. 
Schema experiențelor includea variantele: I variantă – martor, plante crescute permanent 
în condiții optime (70 % CTA), II variantă – plante expuse acțiunii secetei (30 % CTA). 
Condiții de secetă au fost create la etapa a VIII-a a organogenezei. Durata stresului 
hidric – 10 zile. Analizele parametrilor proceselor fiziologice s-au efectuat pe frunzele  
a VII-ea, a IX-a, a XII-ea și a XIV-ea a plantelor. Parametrii status-ului apei s-au 
determinat prin metode clasice [31; 26]; intensitatea transpiraţiei, intensitatea 
fotosintezei, conductibilitatea stomatelor - cu ajutorul analizatorului de gaze 
portativ LCA-4. Testarea intensităţii oxidării peroxidice a lipidelor s-a efectuat prin 
determinarea produsului final – conţinutului di-aldehidei malonice (DAM) [30]. 
Activitatea enzimelor-cheie de protecţie antioxidantă s-a determinat prin metoda 
spectrofotometrică: superoxid dismutaza (SOD) - prin metoda [33]; catalaza (CAT) 
- prin metoda [3] prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii 
H2O2 ; guaiacol peroxidaza (GwPX) - după intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi 
– fenol) ca donator de hidrogen în prezenţa H2O2, la λ 470 nm; ascorbat peroxidaza 
(APX) – prin monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului la λ 290 nm [15]; glutation 
reductaza (GR) - prin reducerea glutationului oxidat în prezenţa NADP·H2, λ 340 nm 
[17]; glutation peroxidaza (GPX) – prin oxidarea glutationului redus, 260nm [32]; 
conţinutul pigmenților asimilatori – prin metoda spectrofotometrică [29]. Omogenizarea 
materialului vegetal, fixat în azot lichid, şi extracţia – conform descrierii [7] . Diferenţele 
între variante s-au documentat prin analiza statistică a datelor, utilizând setul de programe  
“Statistica 7” – ANOVA, pentru computere.

Rezultate și discuții
În natură, în afară de MPC, există şi o altă formă de moarte a celulelor, care este 

condiţionată de acţiunea factorilor nefavorabili din mediul ambiant, în particular de 
secetă. Uscarea frunzelor în condiţii de insuficienţă de umiditate, la fel ca şi necrozele, 
nu pare a fi orchestrată genetic [2; 16]. Cu toate acestea, şi în condiții de secetă ca 
urmare a deshidratării are loc o erupţie a formării SRO, considerate declanşatorul 
senescenţei, şi intensificarea destrucţiilor oxidative [21-23]. În cercetările precedente 
(21), privind inducerea proceselor de îmbătrânire în ţesuturile din diferite zone ale 
limbului frunzei în condiţii de secetă, s-a stabilit, că deshidratarea ţesuturilor de la 
vârful frunzei condiţionează apariţia stării de stres hidric, însoțit de stresul oxidativ, 
care, la rândul lor, induc o serie de evenimente cuplate cu stoparea creşterii, senescenţa 
ţesuturilor, degradarea structurilor celulare şi moartea celulelor sau chiar a organului 
în întregime. Pe măsura îmbătrânirii ţesuturilor, de la vârful frunzei, diminuează 
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capacitatea de autoreglare a homeostazei apei, se intensifică semnificativ procesele 
de oxidare peroxidică a lipidelor, se majorează conţinutul di-aldehidei malonice,  
iar activizarea sistemului enzimatic de protecţie antioxidantă devine insuficientă pentru 
neutralizarea speciilor reactive de oxigen formate [19]. R. Munns, C. Brady, E. Barlow 
[14] au găsit diferenţe în reglarea status-ului apei în frunzele în creştere şi cele mature 
ale plantelor de grâu crescute la o umiditate redusă. Aluchi N. [1] la porumb, a observat 
o capacitate mai mare de reglare şi menţinere a turgescenţei în ţesuturile de la bază a 
limbului frunzei decât în ţesuturile din partea medie şi de la vârful frunzelor plantelor, 
expuse stresului osmotic în mediul de creştere a rădăcinilor. Stresul oxidativ, indus de 
deshidratare, grăbeşte procesele de lignificare a pereţilor celulari, stopează creşterea 
celulelor prin extensiune, accelerează senescenţa şi uscarea limbului frunzei. 

Acomodarea la insuficienţa de umiditate a plantelor tolerante se asigură prin multiple 
modificări, ce au loc la nivel molecular, celular şi de organ, şi care sunt subordonate 
autoreglării status-ului apei şi proceselor metabolice. La nivel de organism mecanismele 
de la nivelele inferioare de organizare se completează cu altele noi, care reflectă 
interacţiunea corelativă dintre organe, condiţionată de relaţiile de concurenţă pentru apă, 
elemente nutritive şi substanţe fiziologic active. Apa uneşte toate părţile componente ale 
organismului, începând cu moleculele şi terminând cu ţesuturile şi organele, într-un tot 
unic; apa pare a fi unica substanţă în plantă, care adecvat poate îndeplini funcţia triplă de 
reglare a creşterii, reglare a activităţii metabolice şi integrare a structurii şi funcţiilor la 
toate nivelurile de organizare. Stresul hidric şi oxidativ, condiţionat de secetă, cauzează 
dereglarea integrităţii funcţionale ca consecinţă a deosebirilor principiale ale reacţiei 
organelor manifestată prin gradul diferit de modificare a parametrilor status-ului apei, 
destrucţiilor oxidative şi activităţii enzimelor antioxidante [19 - 23]. Cauza principală 
a dereglării integrităţii funcţionale a plantelor în condiții de secetă este perturbarea 
mediului lichid intern, relaţiilor donator-acceptor şi schimbării gradienţilor apei între 
organe, inhibării reacţiilor metabolice şi biosintezelor. Se intensifică relațiile competitive 
dintre organe pentru apă, asimilate și substanțe fiziologic active. În condiţii de secetă 
apei î-i revine locul central în coordonarea şi menţinerea integrităţii funcţiilor. 

Reieşind din considerentele, că creşterea şi dezvoltarea individuală a frunzelor 
de la diferite niveluri de inserţie pe plantă decurge în condiţii ce diferă după foto- şi 
termoperioadă şi care, fără îndoială se deosebesc după subprogramele genetice induse 
de acestea din urmă, sau întreprins cercetări privitor la efectul produs de secetă asupra 
frunzelor, ca sistemă metamerică, care se deosebesc după vârstă şi după capacitatea de 
autoreglare a homeostazei apei. Rezultatele obţinute au demonstrat, că în condiţii de 
secetă viteza de declanşare a proceselor, care induc senescenţa prematură este diferită 
ca intensitate în metamerele de frunze ale plantei. A fost constatată (tab. 1) o eficienţă 
sporită de menţinere a status-ului apei în frunzele cu creşterea neterminată comparativ 
cu frunzele metamerelor inferioare: conţinut maximal de apă posedă frunzele tinere cu 
creşterea neterminată de la nivelul superior de inserţie. 

În condiţii de umiditate optimă frunzele tinere se deosebesc prin indici ai 
status-ului apei mai înalţi comparativ cu frunzele de vârstă înaintată. Schimbarea 
umidităţii solului şi apariţia deficitului de umezeală acut în sol (70→30% CTA) 
provoacă modificări diferite a gradului de hidratare a frunzelor, ce se deosebesc după  
locul de inserţie pe plantă.
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Tabelul 1. Status-ul apei frunzelor de la diferite niveluri de inserţie a plantelor de Zea 
mays L. în condiţii de stres hidric.

Nivelul de 
inserţie

CA*,
g/100 g. m. p.

DS*, % de la 
saturaţia deplină

CRA*, apa 
reţinută timp de 2 
h, % din CA iniţial

Intensitatea 
transpiraţiei,
mg·dm-2·h-1

M ± m Δ, % M ± m Δ, ori M ± m Δ, % M ± m Δ, %
70% CTA

Fr. a XIV-a 72,56±1,78 3,5±0,07 64,7±0,66 389,6± 82,67
Fr. a XII-a 72,3±1,66 4,0±0,04 63,3±0,34 429,9±102,3
Fr. a IX-a 71,4±1,34 4,5±0,08 61,5±0,87 302,5±95,54
Fr. a VII-a 68,9±1,19 6,0±0,06 59,18±0,98 254,8±98,80

30% CTA
Fr. a XIV-a 70,7±1,85 -2,52 7,9±0,15 2,24 63,4±0,67 -2,02 172,4±34,60 -55,7
Fr. a XII-a 69,7±1,29 -3,61 9,3±0,20 2,35 61,0±0,71 -3,60 164.5±27,41 -61,7
Fr. a IX-a 66,3±1,09 -5,67 12,3±0,16 2,75 58,8±0,65 -4,50 127,4±15,88 -57,9
Fr. a VII-a 63,9±0,92 -7,22 18,9±0,51 3,18 55,8±0,57 -5,68 111,5±19,50 -56,2

*-CA-conținutul de apă; DS-deficitul de saturație; CRA- capacitatea de reținere a apei.

Conţinutul de apă după 10 zile de insuficienţă de umezeală scade în frunzele 
nivelului inferior (fr. VII-VIII) în mediu cu 7,22% comparativ cu frunzele de la același 
nivel de inserție al plantelor martor. Hidratarea frunzelor populaţiei de la nivelul 
mediu (fr. IX-X) scade corespunzător cu 5,7% şi 3,6% faţă de conţinutul de apă în 
aceeaşi populaţie de frunze ale plantelor martor. În frunzele cu creşterea neterminată 
(fr. XII - XIV) în această perioadă stresul hidric a cauzat o diminuare a conţinutului 
de apă cu 3,5 - 2,5 %. Deshidratarea ţesuturilor indusă de insuficienţa de umezeală în 
sol a cauzat formarea unui deficit de saturaţie semnificativ, mai ales în populaţia de 
frunze de la nivelul inferior de inserţie şi drept urmare a acestui eveniment a avut loc 
reducerea considerabilă a turgescenţei (cu 11,94 %) şi procesului de transpiraţie (tab. 1).  
Şi în condiţii optime de umiditate turgescenţa frunzelor de la nivelul inferior de inserţie 
este mai redusă decât turgescenţa frunzelor tinere (cu,2,9 %). 

Impactul diferit al secetei asupra status-ului apei în frunzele tinere şi senescente 
este condiționat într-o măsură mare de capacitatea diferită a acestora de a reţine apa 
(tab.1). Deosebirile frunzelor tinere şi celor senescente de a reţine apa, după cum s-a 
demonstrat în lucrarea V. Vrabie [27] realizată în experiențe asemănătoare, sunt pozitiv 
corelate cu conţinutul de aminoacizi liberi în ele. După 7 zile de secetă s-a înregistrat 
o sporire a conţinutului aminoacizilor liberi de 1,7 ori în frunzele nivelului inferior 
şi de 4,5 ori faţă de martor în frunzele tinere de la vârful plantei. Autorul a remarcat, 
că cantitatea de aminoacizi cu R-grupe polare hidrofile – lizina, arginina, histidina, 
tirozina şi cisteina – s-a majorat de 1,9 ori în frunzele nivelului inferior şi de 6,94 ori 
– în frunzele nivelului superior. Totodată a fost evidenţiată o sporire considerabilă a 
conţinutului de aminoacizi cu funcţie de stabilizare a structurii membranelor organitelor 
celulare – Ser, Tre, Pro, Arg – de 4,2 ori în frunzele incipient-senescente şi de 8,5 ori 
în frunzele cu creşterea neterminată, de la vârful plantei. Gradul diferit de deshidratare 
a populaţiilor de frunze diferite după vârstă poate fi o urmare atât a inhibării activităţii 
sistemului radicular, după cum a fost demonstrat anterior [19 - 22], cât şi datorită 
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redistribuirii apei între frunzele tinere în creştere, frunzele mature şi cele cu început de 
senescenţă. Frunzele tinere, cărora le este specifică o capacitate înaltă de reţinere a apei, 
sustrag apa de la frunzele incipient-senescente, protoplasma celulelor cărora are un 
indice de hidrofilitate comparativ mai mic. În condiţii optime indicele de hidrofilitate 
(g apă · gˉ 1 s. u.) a biocoloizilor protoplasmei celulelor frunzelor de la nivelul de jos al 
plantelor constituie 2,45; de la nivelul mediu de inserţie – 2,50 şi frunzelor cu creşterea 
neterminată – 2,65. Insuficienţa de umiditate în sol a condiţionat reducerea capacităţii 
biocoloizilor de a lega şi reţine apa. Indicele de hidrofilitate în condiții de secetă a 
constituit respectiv: 1,8; 2,19 şi 2,42 g apă la 1 g substanţă uscată. Drept urmare, 
frunzele de la vârful plantelor, necătând la reducerea mai mică a consumului apei prin 
transpiraţie, posedă o rezervă de apă şi grad de hidratare mai înalt nu numai în condiţii 
optime de umiditate, dar şi de stres hidric moderat, ceea ce asigură parcurgerea normală 
a proceselor metabolice (tab. 1). Perturbarea status-ului apei în populaţia de frunze a 
plantei şi dereglarea relaţiilor dintre organe are drept urmare reducerea conductibilităţii 
stomatelor şi inhibarea nu numai a intensităţii transpiraţiei, dar şi procesului de asimilare 
a dioxidului de carbon (tab.2). 

Tabelul 2. Modificarea unor procese fiziologice în metamerele de frunze ale plantelor 
de porumb în condiţii de secetă în funcţie de vârsta organului.

Nivelul 
frunzei

Conductibilitatea 
stomatală, mM/m2/sec

Intensitatea fotosin-
tezei, mM/m2/sec

Intensitatea 
transpiraţiei,
mM/m2/sec

Eficienţa utilizării apei, 
mM CO2/mM H2O

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, %

70% CTA

XIV 0,15±0,002 17,55±0,07 3,23±0,05 5,43±0,04

XII 0,13±0,001 14,21±0,09 -19,00* 3,21±0,04 -0,62* 4,43±0,03

IX 0,068±0,0005 4,39±0,05 -74,98* 2,18±0,05 -32,5* 2,01±0,05

VII 0,045±0,0004 3,30±0,04 -81,19* 1,73±0,03 -46,4* 1,90±0,04

30% CTA

XIV 0,088±0,009 -41,33 1,30±0,009 -92,6** 1,38±0,009 -57,3** 0,94±0,008 -82,7

XII 0,075±0,0006 -42,31 0,67±0,004 -99,95 1,25±0,011 -61,0 0,54±0,006 -87,8

IX 0,038±0,0004 -44,12 -0,21±0,005 -104,8 0,83±0,007 -61,9 -0,2±0,008 -113,1

VII 0,019±0,001 -57,78 -2,43±0,03 -173,7 0,56±0,009 -67,6 -4,34±0,09 -328,4
*- comparativ cu frunza a XIV-a a plantelor în condiţii optime;

** - comparativ cu frunzele corespunzătoare a plantelor din varianta 70 % CTA.

Aparatul stomatal al plantelor reacţionează la apariţia deficitului de umezeală 
în sol în mod diferit în dependenţă de nivelul de inserţie al frunzelor. Deshidratarea 
ţesuturilor frunzelor conduce la schimbări semnificative în conductibilitatea stomatelor, 
intensitatea transpiraţiei, intensitatea procesului de asimilare a dioxidului de carbon în 
întreaga populaţie de frunze, dar cu precădere în metamerele de frunze de la nivelul 
inferior de inserţie. În condiţii de insuficiență de umiditate, cauzată de apariţia secetei 
şi uscarea accelerată a solului, se afectează mai considerabil transpiraţia şi procesul 
de asimilaţie în frunzele metamerelor de la baza axului plantei. Reducerea procesului 
de asimilare condiţionat de deshidratarea frunzelor şi diminarea conductibilităţii 
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stomatelor are tangenţă directă nu numai asupra stopării creşterii, dar şi asupra ajustării 
osmotice a homeostazei apei ca urmare a micşorării fondului de glucide cu funcţie  
de osmoliţi solubili. 

După cum a fost relatat mai sus, tradiţional despre iniţierea proceselor de senescenţă 
aparent se judecă după îngălbenirea frunzelor şi stoparea fotosintezei. Analiza 
comparativă a rezultatelor determinării conţinutului de pigmenţi asimilatori a demonstrat 
diminuarea veridică a clorofilei a şi b în frunzele metamerelor de jos a plantelor chiar şi 
în condiţii optime (tab. 3). Frunzele mature şi cele cu creşterea neterminată se deosebesc 
prin aparat asimilator cu conţinut veridic mai înalt de pigmenţi.

Prin urmare, analiza datelor despre particularităţile status-ului apei în interconexiunea 
de organe, precum şi în totalitatea ţesuturilor diferitor zone ale aceluiaşi organ [19], 
argumentează ideea despre participarea centrelor de organizare (meristemelor, zonelor 
de extincţie) în reglarea şi menţinerea homeostazei hidrice a organismului în situaţii de 
limită. Frunzele tinere cu creşterea neterminată, precum şi ţesuturile de la baza limbului 
şi celor adiacente cu zona de dividere şi alungire ale frunzelor mature de la nivelul 
mediu de inserţie, se caracterizează prin capacitate de atracţie şi reţinere a apei mai 
înalte, ceea ce asigură o menţinere a gradului de hidratare şi saturaţie cu apă la un nivel 
relativ optim. Optimizarea status-ului apei reține procesele de îmbătrânire în aceste 
frunze. În condiţii de umiditate redusă are loc o redistribuire a apei între organe. Aceste 
schimbări adaptive, însă, au un caracter temporar, care dispar la progresarea în timp a 
stres-factorului. Deci, la tensionarea regimului de umiditate în plantă are loc schimbarea 
relaţiilor corelative dintre organe şi stabilizarea status-ului hidric al organelor mai 
importante pentru supravieţuire: la stadiul vegetativ – a organelor în creştere, la etapa 
reproductivă – a organelor generative. În condiţii de secetă moartea celulelor are loc şi 
ca urmare a faptului că deshidratarea în mod direct cauzează schimbarea permeabilităţii 
membranelor şi pierderea apei din celule. 

Tabelul 3. Modificarea conţinutului de pigmenţi în metamerele de frunze ale plantelor 
de porumb în condiţii de secetă în funcţie de vîrsta organului.

Nivelul 
frunzei

Conţinutul cloro-
filei a

Conţinutul cloro-
filei b

Conţinutul clorofilei 
a+b

Conţinutul  
carotenoizilor

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ, %
70% CTA

XIV 154,6±0,21 57,3±0,10 211,8±0,30 37,3±0,1
XII 153,6±0,79 -0,64* 56,8±0,63 -0,77 210,4±1,15 -0,67 37,7±0,2  1,29
IX 151,8±0,14 -1,74 55,6±0,22 -2.98 207,5±0,25 -2,06 40,0±0,1  7,27
VII  75,4±0,11 -51,25 29,3±0,22 -48,7 104,7±0,75 -50,6 29,0±0,3 -22,20

30% CTA
XIV 109,9±1,41 -28,6** 42,0±1,75 -26,7 151,9±1,35 -28,3 31,1±0,3 -16,51
XII  87,8±0,26 -42,81 35,7±0,41 -37,2 123,5±0,47 -41,3 30,3±0,1 -19,74
IX  84,5±0,45 -44,36 33,1±0,14 -40,4 117,6±0,52 -43,3 29,1±0,1 -28,03
VII Frunza s-a uscat complet

*- comparativ cu frunza a XIV-a a plantelor în condiţii optime;
** - comparativ cu frunzele corespunzătoare a plantelor din varianta 70 % CTA.
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După cum s-a relatat mai sus, mare parte din prejudiciul cauzat de secetă este 
asociat cu destrucțiile oxidative la nivel celular ca urmare a formării excesive a SRO 
cauzată de deshidratarea celulelor. Se pare, că SRO sunt implicate în cele mai multe, 
dacă nu în toate, reacțiile de răspuns a plantei la condiţiile nefavorabile, fiind implicate 
în perceperea factorilor din mediul extern. Din rezultatele investigațiilor curente  
(tab. 4) urmează că deshidratarea țesuturilor a cauzat intensificarea destrucțiilor 
oxidative în frunzele metamerelor inferioare şi celor de la nivelul mediu de inserţie. 

Conţinutul produsului final al OPL şi destrucţiei oxidative a membranelor celulare – 
di-aldehidei malonice, prevalează semnificativ în frunzele nivelului inferior de inserţie 
atât la plantele crescute în condiţii optime de umiditate, cât şi la plantele expuse acţiunii 
secetei. Astfel, la plantele de pe fond optim de umiditate conţinutul DAM în frunza 
a VII-a este cu 16, 28 şi cu 24, 66 % mai ridicat decât conţinutul DAM în frunzele a 
XII-a şi a XIV-a. Se cere de menţionat, că la frunzele de la nivelul inferior deficitul 
de saturaţie este mai mare decât cel din frunzele cu creşterea neterminată cu 49 şi 76 
% respectiv. Aceste deosebiri demonstrează, că şi în condiţii optime senescenţa este 
însoţită de pierderea apei şi apariţia stresului oxidativ. 

Tabelul 4. Influenţa secetei asupra OPL şi activităţii enzimelor antioxidante în frunzele 
plantelor de porumb în funcţie de nivelul de inserţie.

Nivelul 
de inserţie 
a frunzei

Conţinutul DAM, 
mkM·g-1 s. p.

Activitatea SOD, 
unit. conv. · g-1 s. p.

Activitatea CAT,
mM · g-1 s. p.

Activitatea APX,
mM · g-1 s. p.

M ± m Δ, % M ± m Δ, % M ± m Δ,% M ± m Δ, %

70% CTA
XIV 22,22±0,55 108,7±2,15 11,55±0,23 5,68±0,07
XII 23,78±0,43 99,58±1,09 9,55±0,06 4,88±0,03
IX 24,50±0,21 77,88±1,21 9,28±0,08 3,97±0,06
VII 27,69±0,34 67,67±1,02 9,19±0,07 3,60±0,05

30% CTA
XIV 23,38±0,38 5,22 140,12±2,54 28,91 11,97±0,56 3,63 7,00±0,06 23,24
XII 25,51±0,37 7,28 114,36±2,15 14,84 9,84 ±0,73 3,04 5,57±0,08 14,14
IX 27,41±0,48 11,88 85,30±1,98 9,53 9,47 ±0,98 2,05 4,46±0,07 12,34
VII 32,05±0,37 15,75 70,52±1,65 4,21 8,64 ±0,67 -5,9 3,77±0,05 2,72

Din datele obţinute urmează, că insuficienţa umidităţii accelerează procesele de 
îmbătrânire, fapt confirmat prin majorarea conţinutului DAM şi în frunzele metamerelor 
superioare. Gradul de supraproducţie a SRO şi majorare a DAM sub influenţa secetei 
(fig. 1) a constituit în frunzele de la nivelul de jos al plantei 15,75%, în cele de la 
nivelul mediu – 11,8 -12 % şi în cele de la vârful plantei – 7 – 5 % comparativ cu 
respectivele frunze ale plantelor martor, ne expuse stresului prin secetă. Asemănarea 
dintre senescenţa naturală, programată şi senescenţa prematură în condiţii de secetă 
constă în deshidratarea celulelor asociată că activarea formării SRO şi dereglarea 
structurii membranelor.

Un rol esenţial în protecţia de la SRO şi prevenirea leziunilor induse de secetă 
revine capacităţii de protecție antioxidantă. În investigaţiile date s-a depistat 
intensificarea activităţii enzimelor antioxidante în frunzele plantelor de pe fond optim 
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în dependenţă de vârsta organului. Frunzele tinere de la vârful plantei posedă cea mai 
înaltă activitate a enzimelor antioxidante, pe când frunzele senescente au activitatea 
enzimelor antioxidante cu 36, 11 % mai redusă comparativ cu activitatea acestora 
în frunzele tinere (tab. 5). Atrage atenţie faptul, că activitatea superoxid dismutazei 
în procesul îmbătrânirii frunzelor metamerelor inferioare nu compensează pe deplin 
neutralizarea SRO, ceea ce se manifestă în intensificarea OPL şi formarea DAM.  
Co-raportul SOD/DAM este în descreştere de la metamerele superioare spre cele 
inferioare: în frunzele a XIV-a acest coraport are valoarea 4, 89; a XII-a - 4,19 în a 
IX-a 3,18 şi în a VII-a - 2,44. Aceeaşi tendinţă de discordanţă a activităţii SOD şi 
conţinutului DAM se înregistrează şi în populaţia de frunze în funcţie de procesul de 
îmbătrânire indus de secetă. Co-raportul SOD/DAM în frunzele respective constituie: 
5,99; 4,48; 3,10 şi 2,20 corespunzător.

S-au înregistrat deosebiri semnificative în gradul de activizare a enzimelor de 
neutralizare a peroxidului de hidrogen, format ca produs al activităţii SOD, în funcţie 
de vârsta frunzei atât în condiţii optime, cât şi de secetă (tab.5). Intensitatea activităţii 
CAT şi APX se păstrează la nivel mai înalt în frunzele cu creşterea neterminată de la 
vârful plantei. Deshidratarea frunzelor de la nivelul inferior de inserţie – frunza a VII-a, 
a condiţionat inhibarea activităţii CAT cu 9,24 % comparativ cu activitatea enzimei 
în aceleaşi frunze ale plantelor de pe fond optim de umiditate, ceea ce provoacă o 
discordanță în activitatea enzimei producătoare de peroxid și de neutralizare a 
acestuia. Miller G., Suzuki N., Rizhsky L., et al. (2007) la fel consideră, că diminuarea 
activității CAT sub influența stresului din mediul extern intensifică (grăbește)  
senescența și moartea celulelor [9].

Fig. 1. Gradul de 
modificare a activităţii 
enzimelor antioxidante în 
metamerele de frunze ale 
plantelor în condiţii de 
secetă.
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Rezistenţa plantei la stresul hidric este condiţionată şi se reflectă la nivel de organism 
prin interrelaţiile corelative dintre organe ca rezultat al integrării funcţiilor (tab. 5). 

Tabelul 5. Modificarea legăturilor corelative dintre procesele fiziologice în frunzele 
plantelor de porumb în funcție de umiditatea solului și vârsta organului.

Nivelul de 
inserție

Coeficientul de corelare

CA:DS CA/CRA DS:IF DS:DAM CA:DAM SOD:CAT DS/Cl a
70% CTA

XIV-a -1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 0,99 -0,99
XII-a -1,0 0,98 -1,0 0,97 -0,98 0,99 -0,96
 IX-a -0,98 0,93 -0,96 0,95 -0,96 0,95 -0,91
VII-a -0,90 0,89 -0,90 0,88 -0,90 0,89 -0,89

30% CTA
XIV-a -0,98 0,96 -0,95 0,94 -0,90 0,94 -0,90
XII-a -0,88 0,81 -0,89 0,80 -0,83 0,87 -0,81
IX-a -0,79 0,70 -0,80 0,68 -0,73 0,72 -0,78

Valoarea coeficientului de corelație demonstrează slăbirea relațiilor corelative 
dintre procesele fiziologice din frunzele diferitor metamere în funcție de vârstă și 
condițiile de umiditate. În frunzele tinere a plantelor de pe fond optim de umiditate se 
înregistrează o legătură strânsă între indicii fiziologici, care rețin procesele de senescență 
și care slăbește semnificativ în frunzele înaintate în vârstă. Astfel relația DS/DAM în 
frunza a XIV-a de la valoarea r = 1,0 scade până la r = 0,88; DS/Cl a se reduce de la  
valoarea r = -0,9 – la r = 0,89. În condiții de secetă aceste interrelații scad și 
mai mult: r DS/DAM a frunzei de la vârful plantei este de 0,94, iar a frunzei 
de la baza plantei este de numai 0,68; r dintre DS/Cl a are valori cuprinse  
între – 0,90 și – 0,78 corespunzător. 

Prin urmare, rezultatele studiului conduc spre concluzia, că procesele de senescenţă 
naturală ale frunzelor plantelor în condiţii optime de umiditate sunt corelate cu reducerea 
gradului de hidratare, intensificarea formării SRO, diminuării capacităţii de protecţie 
antioxidantă şi cu intensificarea destrucţiei oxidative a structurilor celulare. Dereglarea 
homeostazei apei, indusă de sectă, intensifică procesele senile din frunzele inferioare 
şi cauzează senescenţa prematură a frunzelor de la nivelul inferior şi mediu de inserţie. 
Totodată s-au înregistrat devieri în activitatea de protecţie antioxidantă a enzimelor.  
În frunzele inferioare activitatea enzimelor antioxidante nu asigură eliminarea completă 
a SRO formate, despre care fapt vorbeşte conţinutul mărit de DAM. Mai mult ca atât, 
în aceste frunze s-a depistat tendinţa de inhibare a activităţii catalazei şi de scădere a 
activităţii ascorbat peroxidazei – principalelor enzime de neutralizare a peroxidului 
de hidrogen, format în condiţii de stres în urma activităţii superoxid dismutazei.  
Perturbarea homeostazei apei în frunzele plantelor expuse acţiunii secetei provoacă o 
discordanţă în activitatea enzimelor antioxidante şi diminuarea capacităţii de protecţie 
antioxidantă, ceea ce este asociat cu accelerarea procesului de senescenţă prematură.

Deci, la tensionarea regimului de umiditate în plantă are loc schimbarea relaţiilor 
corelative dintre organe, redistribuirea apei între frunzele tinere în creştere, frunzele 
mature şi cele cu început de senescenţă, datorită deosebirilor în capacitatea de atracţie 
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şi reţinere a apei. Frunzelor tinere, le este specifică o capacitate înaltă de reţinere a 
apei, asigurată de un conţinut mărit de aminoacizi cu R-grupe polare hidrofile – lizină, 
arginină, histidină, tirozină şi cisteină comparativ cu frunzele incipient-senescente, 
protoplasma celulelor cărora are un indice de hidrofilitate comparativ mai mic.

Efectul secetei de accelerare a senescenţei naturale a frunzelor de la nivelul inferior 
al plantei şi de inducere a senescenţei premature a frunzelor metamerelor superioare 
este o urmare a reacţiilor în lanţ a multiplelor modificări ale parametrilor status-ului 
apei, sistemului de protecţie antioxidantă, proceselor de asimilare, sintezei compuşilor 
cu funcţie de reglare a homeostazei apei şi de stabilizare a structurii membranelor 
organitelor celulare. Deshidratarea şi SRO reprezintă agenţii de semnalizare, care induc 
şi activează senescenţa prematură a plantei în condiţii de secetă.

Concluzii
Dereglarea homeostazei apei şi protecției antioxidante reprezintă principalii 1. 

agenţi care activează atât procesul de senescenţă de vârstă a plantelor în condiţii optime, 
cât şi senescenţa prematură, indusă de secetă.

 Deshidratarea provoacă formarea excesivă a SRO, diminuarea activităţii 2. 
antioxidante și apariţia stării de stres oxidativ, care la rândul său induce oxidarea 
peroxidică a lipidelor, scăderea conținutului de pigmenți, stoparea fotosintezei și 
creşterii, senescenţa ţesuturilor, degradarea structurilor celulare şi moartea prematură a 
celulelor și organelor plantei. 

Cauza accelerării senescenței premature a frunzelor nivelului de jos şi mediu al 3. 
plantelor în condiţii de secetă este, pe de o parte, deshidratarea puternică a lor datorită 
capacităţii slabe de reţinere a apei, iar pe de altă parte, de forţa mare de atracţie a 
apei în frunzele tinere cu creşterea neterminată, păstrării la acestea a conductanţei 
stomatelor şi ratei fotosintezei ca furnizor de compuşi osmeofili.

Asemănarea dintre senescenţa naturală, programată, şi senescenţa prematură, 4. 
condiţionată de secetă, constă în pierderea turgescenţei, activarea formării SRO, 
diminuarea capacităţii de protecţie antioxidantă, destrucţia oxidativă a structurii 
membranelor, inhibarea proceselor de asimilare, - evenimente induse de deshidratare.
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