
40

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

ROLUL SISTEMULUI ENZIMATIC ANTIOxIDANT ÎN FORMAREA 
STRES-MEMORIEI LA PLANTELE ExPUSE REPETAT LA SECETĂ
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Rezumat
Au fost obţinute date experimentale privind argumentarea concepţiei despre existenţa 
la plante de Glycine max L. (Merr) şi Zea mays L. a stres-memoriei, indusă de seceta 
repetată în timp. Plantele, care au suportat o secetă moderată la etapele iniţiale ale 
ontogenezei manifestă o toleranţă sporită la apariţia repetată a secetei în perioada critică. 
S-a demonstrat implicarea sistemelor de protecție de la speciile reactive de oxigen în 
formarea stres-memoriei plantelor la apariţia repetată a condiţiilor de secetă. Formarea 
memoriei de stres depinde de rezistenţa constitutivă a plantelor: plantele cu un potenţial 
de rezistenţă mai înalt, în particular, cu o toleranţă constitutivă mai mare, mai uşor se 
adaptează la stresul hidric repetat. 
Cuvinte-cheie: plante de soia şi porumb, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, 
secetă, stres-memorie.
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Introducere
La acţiunea condiţiilor neprielnice plantele răspund cu o gamă largă de reacţii 

specifice şi nespecifice. Reacţiile adaptive primare la nivel celular au un caracter 
nespecific, sunt iniţiate de diferiţi factori ai mediului şi numai la nivel de organism şi 
la o acţiune prelungită a factorului se expresează o diversitate de modificări specifice 
[18; 30; 31]. Plantele percep şi reacţionează foarte rapid la schimbările parametrilor 
status-ului apei în sol printr-o serie de modificări fiziologice, celulare şi moleculare, ce 
se petrec în paralel [7]. O reacţie nespecifică de răspuns a plantelor la cei mai diverşi 
factori de stres, inclusiv, la factorii biotici, este deshidratarea şi formarea speciilor 
reactive de oxigen [20; 21 şi al]. Ca regulă, o urmare a deshidratării ţesuturilor este 
intensificarea formării speciilor reactive de oxigen, destrucţiilor oxidative, inhibarea 
fotosintezei şi creşterii, modificarea conţinutului şi echilibrului fitohormonilor, 
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acumularea a numeroşi stres-metaboliţi, inclusiv proteinelor de stres, schimbarea  
pH-ului, etc. [1; 23; 24]. Plantele adaptate posedă însuşirea de a reţine producţia SRO 
(specii reactive de oxigen) cuplată cu o apărare eficientă antioxidantă. Este bine cunoscut, 
că SRO au un rol important în reglarea multiplelor procese biologice în condiţii de stres 
ecologic, cum ar fi creşterea, dezvoltarea, senescenţa şi moartea programată a celulelor. 
Majorarea moderată a SRO condiţionează expresarea genelor de protecţie şi iniţierea 
proceselor adaptive [2; 4; 8; 19; 31] prin sinteza şi acumularea diferitor substanţe cu rol 
de protecţie: proteinelor specifice, aminoacizilor, glucidelor, etc. [5]. Scandalios J.G. 
[16] a demonstrat, că una dintre primele consecinţe ale acţiunii stresogene a factorilor 
extremali este intensificarea apariţiei în celule a speciilor reactive de oxigen, stresului 
oxidativ şi afectarea structurilor celulare. Toate SRO, fiind în concentraţii mari, sunt 
extrem de periculoase pentru organism.

Universalitatea mecanismelor de destrucţie prin formarea speciilor reactive de 
oxigen şi afectarea membranelor de diferiţi factori stresogeni (secetă, îngheţ, salinizare, 
arşiţă, etc.) a condiţionat apariţia în procesul de evoluţie a unor mecanisme identice 
de protecţie antioxidativă. Eliminarea consecinţelor acţiunii stres-factorului asupra 
organismului este asigurată de sistemul de protecţie antioxidativă, în special, de 
enzimele antioxidative. Graţie funcţionării sistemelor de protecţie antioxidativă, în 
celule în condiţii normale se păstrează un echilibru dinamic al proceselor de formare 
şi de lichidare a SRO. Despre caracterul răspunsului antioxidativ, de obicei, se judecă 
după schimbarea activităţii câtorva fermenţi, responsabili de neutralizarea radicalilor 
liberi şi diferitor specii active de oxigen, printre care o importanţă deosebită o au 
complexele superoxid dismutazei, precum şi peroxidazelor. În literatură sunt puţine 
date, despre schimbarea activităţii fermenţilor antioxidativi ca răspuns la acţiunea  
secetei [11; 26; 27].

În acest context scopul lucrării a constat în identificarea implicării sistemului 
enzimatic de protecţie antioxidantă în formarea stres-memoriei la plantele expuse 
repetat la stresul cauzat de secetă.

Materiale şi metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Zea mays L., cv. P 460 şi Glycine 

max L. (Merr), soiurile Enigma, Indra, Deia şi Horboveanca crescute în Complexul de 
vegetaţie al IGFPP în containere Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol şi umiditate dirijată. 
Condiţii de secetă s-au creat prin reducerea normei de udare de la nivelul 70% din 
capacitatea totală pentru apă a solului (CTA) până la 35% CTA pentru plantele de soia 
şi până la 30% CTA – pentru plantele de porumb. Nivelul de umiditate s-a menţinut 
prin cântărirea containerelor, luându-se în calcul şi adaosul de masă al plantelor  
din container.

Condiţii de stres hidric: I ciclu de secetă – la faza „primei frunze trifoliate” 
pentru plantele de soia; şi la faza „frunzei a V-ea” – pentru plantele de porumb;  
II ciclu de secetă – la faza „formarea butonilor - începutul înfloririi” pentru plantele 
de soia şi la faza „paniculare - înflorire” – pentru plantele de porumb.

Schema experienţelor pentru obiectul de studiu Glycine max L. (Merr) la faza 
„primei frunze trifoliate”: I variantă – martor, umiditate permanentă 70% CTA; II 
variantă – 70-35% CTA. La faza „formarea butonilor - începutul înfloririi”: I variantă 
– martor, umiditate 70% CTA; II variantă – 70-35% CTA; III variantă – 70-35-70-35% 
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CTA. Pentru obiectul de studiu Zea mays L. la faza „frunzei a V-ea”: I variantă – martor, 
umiditate permanentă 70% CTA; II variantă – 70-30% CTA. La faza „paniculare - 
înflorire”: I variantă – martor, umiditate permanentă 70% CTA; II variantă – 70-30% 
CTA; III variantă – 70-30-70-30% CTA. Durata stresului hidric – 7 zile.

Testarea intensităţii oxidării peroxidice a lipidelor s-a efectuat prin determinarea 
produsului final – conţinutului di-aldehidei malonice (DAM). Activitatea enzimelor-
cheie de protecţie antioxidantă s-a determinat prin metoda spectrofotometrică. 
Activitatea superoxiddismuzei (SOD) s-a determinat prin metoda inhibării reducerii 
fotochimice a nitroblutetrazoliului [9]. Ca unitate convenţională de activitate a 
SOD este considerată activitatea fermentului ce inhibă 50% din fotoreducerea 
nitroblutetetrazoliului. Activitatea catalazei (CAT) a fost estimată prin metoda Chance 
B. şi Machly A. [6] prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii 
H2O2; ascorbatperoxidaza (APx) – prin monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului 
la λ 290 nm [14]; glutationreductaza (GR) - prin reducerea glutationului oxidat în 
prezenţa NADP·H [17]; glutationperoxidaza (GPx) – prin oxidarea glutationului redus,  
260 nm [32]. Omogenizarea materialului vegetal şi extracţia – conform descrierii  
[10; 33]. Activitatea fermenţilor antioxidanţi s-a exprimat în mmoli de substrat oxidat 
şi s-a apreciat în procente faţă de activitatea fermenţilor din frunzele plantelor martor. 

Diferenţele între variante s-a documentat prin analiza statistică a datelor, utilizând 
setul de programe „Statistica 7” – ANOVA, pentru computere.

Rezultate şi discuţii
În investigaţiile efectuate de noi s-a stabilit, că deshidratarea ţesuturilor plantelor de 

soia, indusă de apariţia condiţiilor de secetă la etapele iniţiale ale ontogenezei - la faza 
„primei frunze trifoliate”, are drept urmare formarea speciilor reactive de oxigen (SRO), 
cuplată cu oxidarea peroxidică a lipidelor, fapt confirmat de majorarea conţinutului 
di-aldehidei malonice (tab. 1). În frunzele plantelor s. Indra conţinutul DAM, format 
în urma deshidratării, este cu 6,8 la sută mai mare decât în frunzele plantelor martor. 
Intensitatea stresului oxidativ (SO) în condiţii de deficit de umiditate – diferenţa de 
majorare a conținutului DAM mkM/g m. p., la plantele s. Enigma, spre deosebire 
de plantele Indra, este circa de 2,9 ori mai mare. Intensificarea oxidării peroxidice a 
lipidelor din membranele celulare sub influenţa deshidratării a fost înregistrată şi în 
frunzele plantelor de soia s. Deia și s. Horboveanca - cu precădere la ultimul. Deosebirile 
în evoluţia SO la aceste plante se poate explica atât prin gradul diferit de activizare 
a enzimelor de protecţie antioxidantă cât şi prin decalajul în concordarea activităţii 
enzimelor de formare şi scindare a peroxidului de hidrogen. Specific pentru plantele 
s. Enigma este inhibarea activităţii CAT după 7 zile de insuficienţă de umiditate în sol 
şi deshidratare a ţesuturilor. De menţionat, că la aceste plante H2O2, format în urma 
activităţii SOD, este eliminat în mare parte prin intensificarea semnificativă a activităţii 
APX. Se consideră, că după capacitatea de protecţie antioxidantă se poate de judecat 
despre rezistenţa constitutivă a plantelor supuse factorului nefavorabil la primele etape 
de dezvoltare. 

Din rezultatele obţinute reiese, că reprezentanţii soiului Indra posedă la apariţia 
secetei o capacitate de activizare a enzimelor antioxidante mai mare comparativ cu 
plantele soiului Enigma: 121,3 și 98,0 la sută respectiv. Corespunzător gradul de 
activizare a enzimelor antioxidante la soiul Deia este de 1,8 mai mare decât la plantele 
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soiului Horboveanca. La plantele de porumb cv. P 460 capacitatea de protecţie 
antioxidantă depăşeşte pe cea a plantelor de soia în mediu de 1,5 ori (1,05 comparativ 
cu soiul Deia şi de 1,96 ori – cu Enigma). Din datele obţinute (tab. 1) urmează, că 
toleranţa constitutivă plantelor la stresul oxidativ, cauzat de secetă în mai mare măsură 
este asigurată de gradul de activizare a enzimelor de protecţie antioxidantă în condiţii 
de stres decât de nivelul iniţial de activitate a acestor enzime la plantele ne expuse 
factorului nefavorabil.

Tabelul 1. Influenţa secetei la etapele iniţiale ale ontogenezei asupra activităţii 
enzimelor antioxidante şi conţinutului di-aldehidei malonice în frunzele plantelor de soia 
şi porumb.
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a

Martor, 
70 36,8±1,1 47,7±1,9 1,3±0,01 4,7±0,03 175,2±2,5 65,8±1,7

Secetă, 
70-35 39,3±1,2 59,6±2,0 1,4±0,03 6,7±0,06 212,0±2,8 82,3±1,6

E
ni

gm
a Martor, 

70 47,4±1,8 47,2±1,6 1,4±0,04 5,0±0,07 158,1±2,6 66,1±2,0

Secetă, 
70-35 52,8±2,1 49,9±1,4 1,2±0,02 8,2±0,09 171,4±2,8 88,7±2,0

D
ie

a

Martor,
70 36,2±0,4 127,8±1,1 2,17±0,01 9,81±0,07 631,92±2,1 110,5±1,1

Secetă,
70-35 45,5±0,3 133,9±1,1 3,27±0,02 13,36±0,12 889,24±3,5 167,6±1,4

H
or

bo
-

ve
 a

nc
a Martor,

70 14,9±0,2 265,3±1,0 2,30±0,02 4,24±0,05 664,48±3,2 176,8±2,1

Secetă,
70-35 24,5±0,1 272,0±1,1 3,18±0,01 5,22±0,03 758,00±3,0 218,9±1,1

Zea mays L.

P 
46

0

Martor,
70 25,5±0,4 234,4±2,8 1,6±0,01 8,8±0,05 315,9±4,1 64,8±1,9

Secetă,
70-35 35,7±0,7 275,3±3,7 2,0±0,01 18,2±0,09 393,9±3,7 75,6±2,6

După cum a fost stabilit în multiple cercetări, deshidratarea organelor condiționează 
închiderea stomatelor, dezorganizează fotosinteza, inhibarea mecanismelor de protecție 
antioxidantă și majorarea producției speciilor reactive de oxigen, cea ce conduce la 
afectarea homeostazei normale a organismului. Intensificarea producției SRO sub 
influența condițiilor nefavorabile din mediu condiționează peroxidarea lipidelor, 
oxidarea proteinelor, degradarea acizilor nucleici, inhibarea enzimelor, activarea morții 
programate a celulelor [15; 20; 25]. Necătând la activitatea distrugătoare, SRO sunt 
în același timp descrise ca mesageri secundari în diferite procese celulare, inclusiv în 
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toleranța la factorii nefavorabili. Activitatea de destrucție sau de semnalare depinde 
de echilibrul dintre producţia şi inactivarea SRO. Fiind în concentraţii mici SRO 
sunt implicate în cascada de semnalare intracelulară şi activizarea la plante pentru 
inducerea reacţiei de protecție [3; 13; 15; 25] şi inducerea toleranţei la stresul biotic 
și abiotic [12, 22]. SRO sunt considerate semnale secundare pentru transducţia ABA 
în celulele de gardă a stomatelor [15; 25]. Zhao Z. şi coaut. [28] au raportat despre 
rolul SRO ca semnale pentru sinteza ABA indusă de secetă şi au sugerat ideea că 
SRO sunt semnale prin care planta „percepe” condiţiile de secetă. Unii autori sunt de 
părerea, că un mecanism principal de a păstra o memorie de stres ecologic la plante 
sunt modificările conţinutului SRO care, condiţionează expresarea genelor de protecţie 
şi iniţierea proceselor adaptive [4] prin sinteza şi acumularea diferitor substanţe cu 
rol de protecţie: proteinelor specifice, aminoacizilor, glucidelor, etc. [5]. Majorarea 
conţinutului SRO este una din primele reacţii nespecifice a organismului vegetal la 
acţiunea, fără excepţie, a tuturor factorilor nefavorabili, inclusiv şi a deficitului de 
umiditate, acesta din urmă, după cum a fost relatat mai sus, fiind cel mai violent.

Datele obţinute în studiul dat despre schimbările parvenite în conţinutul SRO şi 
capacitatea de protecţie antioxidantă a confirmat postulatul discutat în literatura de 
specialitate despre existenţa la plante a memoriei de stres ca o reacţie mai adecvată 
de răspuns a plantelor expuse repetat la secetă (tab. 2). S-a stabilit, că plantele de soia 
şi porumb manifestă o toleranţă sporită la stresul oxidativ cauzat de seceta repetată în 
perioada critică. 

Tabelul 2. Influenţa secetei repetate la faza „formarea butonilor - începutul înfloririi ” 
asupra activităţii enzimelor antioxidante şi conţinutului di-aldehidei malonice în frunzele 
plantelor de soia şi porumb.
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Martor, 70 40,1±0,9 26,1±0,9 1,23±0,03 2,81±0,02 96,9±1,5 77,9±2,1

Secetă, 70 -35 56,4±1,2 28,1±0,6 1,19±0,11 3,35±0,26 118,2±2,0 81,6±1,9

Secetă, 70-35-
70-35

51,0±1,0 31,2±0,7 1,27±0,02 6,95±0,21 150,7±0,9 87,0±2,0

E
ni

gm
a

Martor, 70 43,0±0,8 28,8±0,9 1,23±0,20 3,07±0,31 111,2±2,5 76,6±2,2

Secetă, 70 -35 62,0±1,5 30,1±0,8 1,15±0,04 3,70±0,28 125,6±2,2 78,3±2,4

Secetă, 70-35-
70-35

55,3±1,3 32,3±0,9 1,26±0,05 5,17±0,12 196,2±2,4 80,4±2,6

D
ei

a

Martor, 70 13,5±0,2 104,2±1,1 5,01±0,05 2,02±0,01 227,3±2,3 4,2±0,02

Secetă, 70 -35 20,2±0,3 120,5±1,2 6,21±0,07 2,37±0,01 294,5±2,8 5,3±0,04

Secetă, 70-35-
70-35

15,9±0,1 127,4±1,6 7,57±0,04 2,91±0,03 365,8±3,1 6,5±0,1
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Tabelul 2 (Continuare).
H

or
bo

ve
an

ca Martor, 70 9,1±0,1 70,0±0,5 4,04±0,03 1,53±0,006 143,6±1,4 27,8±0,3

Secetă, 70 -35 16,0±0,2 77,1±0,6 4,89±0,04 1,67±0,008 184,5±1,9 34,3±0,3

Secetă, 70-35-
70-35

14,5±0,1 78,8±0,7 5,86±0,06 1,97±0,009 206,7±2,3 41,4±0,4

Zea mays L.

P 
46

0

Martor, 70 14,2±0,1 97,7±0,9 5,6±0,02 3,1±0,07 210,5±1,8 47,0±0,5

Secetă, 70 -35 20,5±0,4 107,1±1,1 7,2±0,01 4,8±0,05 356,2±2,9 69,9±0,2

Secetă,70-35-
70-35

16,2±0,2 114,0±1,5 7,5±0,03 5,7±0,09 373,7±1,6 78,1±1,1

Plantele, care au suportat o secetă moderată la etapele iniţiale ale ontogenezei 
devin mai tolerante la stresul hidric moderat din timpul butonizării şi înfloririi.  
Gradul de majorare a formării SRO, indusă de insuficienţa de umiditate în timpul 
formării butonilor şi înfloririi plantelor, este semnificativ mai mic la plantele, care au 
suportat un stres hidric moderat la etapa primei frunze trifoliate, comparativ cu plantele 
expuse primului ciclu de secetă în perioada critică. Totodată este remarcabil, că seceta de 
aceeaşi intensitate şi durată condiţionează apariţia unui SO mai puternic la plantele cu un 
potenţial mai scăzut de autoreglare a status-ului apei. Gradul de majorare a conţinutului 
DAM la s. Enigma este mai ridicat comparativ cu plantele s. Indra. Acelaşi caracter 
al modificărilor conţinutului DAM sub influenţa stresului hidric repetat s-a înregistrat 
şi la plantele soiurilor Deia şi Horboveanca (tab. 2). După cum a fost relatat mai sus, 
menţinerea capacităţii antioxidante la nivel înalt este strâns corelată cu toleranţa la cei 
mai diverşi factori stresogeni din mediul ambiant. Graţie funcţionării sistemelor de 
protecţie antioxidantă, în celule în condiţii normale se păstrează un echilibru dinamic 
al proceselor de formare şi de lichidare a SRO.

Activitatea enzimelor de protecţie antioxidantă este veridic mai pronunţată la 
plantele adaptate la insuficienţa moderată de umiditate, în special la reprezentanţii 
plantelor Indra şi Deia. Atrage atenţie faptul, că apariţia bruscă a secetei în această 
perioadă condiţionează inhibarea activităţii CAT chiar şi la plantele mai puţin 
sensibile – la s. Indra. Diminuarea gradului de hidratare a frunzelor, cauzată de 
insuficienţa de umiditate în sol, provoacă un dezechilibru în relaţiile activităţii 
enzimelor producătoare de peroxid şi enzimelor de eliminare a H2O2. Acest decalaj 
se observă în special la plantele supuse unui singur stres hidric la faza „formarea  
butonilor - începutul înfloririi”.

Deci, rezultatele investigaţiilor conduc spre concluzia, că interrelaţiile apei şi SRO 
sunt componente a reţelei integrate de semnalare, care în condiţii de stres asigură 
inducerea mecanismelor nespecifice de protecţie, creşterea, rezistenţa şi productivitatea 
plantelor. Capacitatea de preîntâmpinare a formării excesive a SRO şi de activizare a 
protecţiei antioxidantă, reprezintă mecanismele nespecifice importante ale procesului 
de adaptare, de formare a stres-memoriei şi rezistenţă a plantelor la condiţii de stres 
hidric ce se repetă în timp. În acest aspect depistarea prezenţei la anumite plante de 
cultură a unei astfel de însuşiri a organismului vegetal ca „memoria de stres ecologic” 
la acţiunea repetată a factorilor nefavorabili şi descifrarea mecanismelor, care stau la 
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baza ei v-or servi ca principii ştiinţifice importante pentru elaborarea metodelor de 
optimizare a răspunsului adecvat al plantelor la stresul ecologic repetat şi de stabilizare 
a productivităţii. Rezultatele experimentale din lucrarea de faţă confirmă posibilitatea 
de călire a plantelor prin metoda de pre-expunere la etapele iniţiale a ontogenezei la un 
stres hidric moderat şi de formare a stres-memoriei.

Concluzii
1. Capacitatea de preîntâmpinare a formării excesive a SRO, precum și de 

activizare a protecției antioxidante, reprezintă mecanisme nespecifice importante, care 
asigură adaptarea plantelor la intemperiile repetate în timp prin formarea unei memorii 
despre mecanismele induse de incidentele cauzate de condițiile nefavorabile moderate 
la etapele inițiale ale ontogeneze. Acest fenomen asigură un răspuns adecvat la apariția 
repetată a condițiilor nefavorabile și majorarea rezistenței la seceta moderată.

2. Formarea memoriei de stres depinde de rezistenţa constitutivă a plantelor: 
plantele cu un potenţial de rezistenţă mai înalt, în particular, cu o toleranţă constitutivă 
mai mare, mai uşor se adaptează la stresul hidric repetat. 
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