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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

MODIFICAREA INTERRELAŢIILOR DINTRE ORGANELE
PLANTELOR DE ZEA MAYS L. ÎN  CONDIŢII DE SECETĂ

Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc M., Buceaceaia Svetlana, Brânză Lilia, Aluchi N.

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
S-a demonstrat, că stresul hidric şi oxidativ, condiţionat de secetă, cauzează perturbări
în interrelaţiile funcţionale dintre organe ca consecinţă a deosebirilor principiale
ale gradului de modifi care a parametrilor status-ului apei, destrucţiilor oxidative şi
schimbării activităţii enzimelor antioxidative în organele plantelor. Deosebit de afectate
de impactul secetei sunt rădăcinile; tulpinile, însă, reprezintă o zonă cu status hidric relativ
stabil, având, probabil şi o funcţie de protecţie a meristemelor organelor generative.
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S-a confi rmat ipoteza conform căreia apa este factorul antrenat în reglarea activităţii
funcţionale a plantei ca organism integru, contribuie la menţinerea relaţiilor coordonate
dintre organe şi îndeplineşte, de rând cu alţi factori, funcţia de integrare la nivel nu numai
celular, dar şi de organism.
Cuvinte-cheie: status-ul apei - stres oxidativ - enzyme antioxidative – organe – plante -
legături corelative.
Abrevieri: AscPX –ascorbatperoxidaza; CA – conţinutul de apă; CAT –catalaza; CRA –
capacitatea de reţinere a apei; GwPX – guaiacolperoxidaza; DAM-dialdehida malonică;
DS – defi citul de saturaţie; IT – intensitatea transpiraţiei; OPL - oxidarea peroxidică a
lipidelor; Ψ

w
 – potenţialul apei; SO - stres oxidativ: SOD – superoxid dismutaza; SRO -

speciile reactive de oxigen.
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Introducere
Seceta (în sensul de defi cit de umiditate în sol şi/sau atmosferă) în combinaţie cu

arşiţa şi radiaţia solară pune sub mare pericol supravieţuirea şi productivitatea plantelor.
Un defi cit de apă sever şi de lungă durată este mai rar dar catastrofi c pentru agricultură, de
aceea cunoaşterea mecanismelor de adaptare şi rezistenţă a plantelor este de importanţă
vitală în aspectul managementului practic şi eforturilor de preîntâmpinare a pagubelor
provocate de schimbarea climei [18]. Studierea particularităţilor morfo-funcţionale,
asociate cu rezistenţa plantelor la condiţii nefavorabile, se afl ă în centrul atenţiei
savanţilor în întreaga lume, fapt confi rmat de multitudinea şi varietatea publicaţiilor
la această temă cu tangenţe la concepţia despre toleranţa şi productivitatea plantelor
de cultură [1; 10; 14; 17; 24]. Se ştie, că schimbările mediului planta le percepe ca
organism integru şi rezistenţa la acţiunea stresogenă a acestuia se manifestă prin
capacitatea de a păstra integritatea funcţională a organelor [4]. Formarea complexelor
adaptive se datorează proprietăţii organismului de coordonare a proceselor fi ziologice
şi menţinere a integrităţii morfo-funcţionale pe parcursul ontogenezei [2; 20]. Până în
prezent nu există o părere unică care ar explica cauza pieirii sau toleranţei plantelor la
acţiunea stresogenă unilaterală sau complexă a condiţiilor nefavorabile. Nu se cunoaşte
caracterul schimbării relatiilor interactive ale principalelor sisteme funcţionale în
procesul adaptării plantelor [28]. În acest context investigaţiile date au fost subordonate
evidenţierii gradului de perturbare a relaţiilor funcţionale dintre organe şi depistarea
vulnerabilităţii lor la impactul secetei.

Materiale şi metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Zea mays L., cultivarele P458 şi

X5P515 cu potenţial diferit de rezistenţă la secetă. Experienţele s-au realizat în condiţii
de umiditate dirijată în Complexul de vegetaţie al Institutului de Genetică şi Fiziologie
a Plantelor al AŞM. Analizele au fost efectuate pe plante, crescute în containere
Mitcerlih cu capacitatea 30 kg sol absolut uscat în perioada critică a plantelor – în
timpul paniculării plantelor.
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Schema experienţelor cuprindea variantele: a) Martor – plante pe fond de umiditate
permanent optimală, 70% CTA; b) Secetă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA la
etapele a IV-a - V-a a ontogenezei plantelor. Durata stresului hidric 7 zile.

Parametrii status-ului apei s-au determinat prin metode clasice [27]; intensitatea
OPL s-a testat prin determinarea spectrofotometrică a produsului fi nal dialdehidei
malonice (DAM), utilizând testul cu acidul tiobarbituric. Activitatea enzimelor cheie
de protecţie antioxidativă s-a determinat prin metoda spectrofotometrică: SOD - prin
metoda Чевари С., Чаба И., Секей [30]; CAT s-a apreciat conform metodei Chance
B. şi Machly A. (5) prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii
H

2
O

2
; GwPX - după intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi – fenol) ca donator de

hidrogen în prezenţa H
2
O

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

ascorbatului la λ 290 nm [15]. Despre perturbările relaţiilor funcţionale dintre organe
s-a conchis după valoarea DS, CA, şi Ψ

w
organelor; după valoarea DAM şi activitatea

enzimelor antioxidative. Analiza statistică a datelor - cu ajutorul setului de programe
„Statistica7” pentru computer, utilizând Basic Statistics.

Rezultate şi discuţii
Se ştie, că frunza, rădăcina sau alt organ, care recepţionează acţiunea unui factor

concret din mediul extern, poate, ca un donator al semnalului, să transmită reacţia sa
în formă de informaţie concretă altei frunze, sau altui organ al plantei nemijlocit sau
prin intermediul unui alt organ, care posedă funcţii reglatoare. Această proprietate
presupune capacitatea organismului vegetal de coordonare şi integrare a funcţiilor
în mediu fl uctuant. În urma studierii particularităţilor interacţiunii diferitor părţi
funcţionale ale organismului în condiţii de secetă s-a stabilit că, reacţia organelor la
stresul hidric condiţionat de insufi cienţa de apă în sol (30% CTA,7 zile) este diferită ca
intensitate (tabl.1). În condiţii optime de aprovizionare cu apă rădăcinile plantelor de
porumb hibrid P458 şi X5P515 după conţinutul de apă nu se deosebesc semnifi cativ. La
tensionarea regimului de umiditate şi instalarea secetei gradul de hidratare a rădăcinilor
plantelor în zona absorbantă scade considerabil (tab. 1). Astfel, după 7 zile de insufi cienţă
de umezeală în sol CA în ţesuturile rădăcinilor plantelor hibrid P458 s-a redus cu
19,75 %, faţă de acelaşi indice la plantele martor, şi cu 22,29 % - la plantele X5P515
(tab. 1). Remarcabil este faptul, că neajunsul de umezeală din sol a condiţionat reduceri
mult mai prompte a conţinutului de apă în rădăcini în comparaţie cu efectul produs
asupra frunzelor şi, mai cu seamă, asupra tulpinilor (tabl.1).

Gradul de deshidratare a rădăcinilor, tulpinilor şi frunzelor, condiţionat de secetă,
a constituit la cv. P4584 19,45 – 0,91 şi 3,03 % comparativ cu hidratarea organelor
plantelor martor. Hidratarea ţesuturilor tulpinilor a rămas aproape neschimbată,
înregistrându-se numai o tendinţă de micşorare. Acelaşi caracter al schimbărilor a
avut loc şi în status-ul apei plantelor de X5P515, la care seceta a cauzat o reducere a
gradului de hidratare cu 22,3; 1,33 şi 6,14 % respectiv în rădăcini, tulpini şi frunze.
Reprezentanţii cv. P458 se deosebeau prin valori comparativ mai mici ale defi citului
de saturaţie a sistemului radicular. La acestea după 7 zile de stres valoarea defi citului
de saturaţie a constituit 155,89% faţă de martor, pe când defi citul de saturaţie apărut
în rădăcinile plantelor cv X5P515 în condiţii de secetă atingea valoarea de 205,69 %
comparativ cu plantele martor. Faptul că sistemul radicular al plantelor P458 în condiţii
de umiditate redusă în sol pierd mai puţină apă decât cv. X5P515 permite de presupus,
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că primele posedă sistem radicular cu capacitate mărită de reţinere şi/sau absorbţie a
apei. După cum reiese din datele tabelei 1 rădăcinile plantelor de Zea mays L. P458
neadaptate la secetă (varianta 70 %CTA) după 2 ore de deshidratare experimentală
reţin în ţesuturi din rezerva totală de apă 70,18 g apă în 100 g m.p., plantele de pe
fondul de umiditate insufi cientă reţin 50,17g din conţinutul iniţial de apă.

Tabelul 1. Caracteristica unor parametri ai status-ului apei plantelor de Zea mays L
expuse acţiunii secetei.

Variante,
umiditatea,

%CTA
Organe

CA,
g· 100 g-1m.p.

DS,
% de la sat.

deplină

CRA,
apa reţinută,
g·100g-1 m.p.

IT,
mg · dm-2 · h-1

cv.P458

Optim, 70

frunze 80,80 ± 0,44 1,68 ± 0,11 76,63 ± 0,20 834,42 ±8,29

tulpini 89,93 ± 0,54 2,56 ± 0,22 88,53 ± 0,12

rădăcini 89,00 ± 0,31 12,47 ± 0,17 70,18 ± 0,34

Secetă, 30

frunze 78,35 ± 0,33 19,81 ± 0,38  76,29 ± 0,11 318,48±6,77

tulpini 89,11 ± 0,31 7,29 ± 0,13 88,00 ± 0,10

rădăcini 73,60 ± 0,22 19,44 ± 0,14 50,17 ± 0,59

cv. X5P515

Optim, 70

frunze 78,02 ± 0,40 2,33 ± 0,15 73,06 ± 0,23 907,67 ±15,3

tulpini 88,45 ± 0,31 2,74 ± 0,13 86,97 ± 0,11

rădăcini 87,09 ± 0,56 13,01 ± 0,09 70,56 ± 1,17

Secetă, 30

frunze 73,23 ± 0,65 30,73 ± 0,27 70,45 ± 0,12 286,63 ±11,1

tulpini 87,27 ± 0,48 8,47 ± 0,49 86,07 ± 0,13

rădăcini 67,68 ± 0,18 26,76 ± 0,20 44,97 ± 0,87

Capacitatea de reţinere a apei în ţesuturile sistemului radicular al reprezentanţilor
X5P515 a înregistrat valori de : 70,56 şi 44,97 g·100g-1 m.p. Rezultatele studiului au
scos în evidenţă faptul că plantele cv. X5P515 au capacitatea de reţinere a apei mai
redusă comparativ cu plantele P458. Spre deosebire de rădăcini, care, după cum a fost
relatat mai sus, î-şi pierd proprietatea de aşi majora capacitatea de reţinere a apei la
apariţia situaţiilor de stres, viteza de pierdere a apei din tulpini şi frunze se modifi că
semnifi cativ. La plantele P458, expuse secetei cantitatea de apă reţinută de 100g m. p. de
tulpini şi frunze constituie respectiv 88,00 şi 76,29 g. Organele respective ale plantelor
X5P515 în aceleaşi condiţii reţin 86,07 în tulpini şi 70,45 g apă în 100g m.p. de frunze.
Unii autori [25; 33] au demonstrat, că proprietatea plantelor de a-şi schimba capacitatea
de reţinere a apei în ţesuturi este un indice care refl ectă schimbările adaptive şi corelează
cu rezistenţa la secetă. Analizând prin prisma acestui concept rezultatele experimentale
obţinute de noi se poate de concluzionat că organele plantelor de Zea mays L. posedă
însuşiri diferite de reglare a homeostazei hidrice şi, prin urmare, şi sensibilitate diferită
la acţiunea factorului stresogen. Supravieţuirea plantelor în condiţii de secetă depinde
atât de activitatea sistemului radicular, cât şi de rezervele de apă din rădăcini şi tulpini.
S-a demonstrat, că apa acumulată în tulpini în timpul nopţii se foloseşte, când apare
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un dezechilibru în absorbţia ei din sol si consumul prin transpiraţie. Datele obţinute
în studiul de faţă confi rmă ideea lansată în lucrarea[32] despre faptul, că tulpinile şi
conul de creştere posedă însuşiri de autoreglare şi menţinere a status-ului apei mai
mari decât frunzele şi rădăcinile. Astfel de modifi cări sunt orientate spre asigurarea cu
apă a meristemelor şi ţesuturilor în creştere, - în cazul de faţă, a meristemelor iniţierii
ştiuletelui - şi sunt condiţionate de sporirea capacităţii de atracţie şi reţinere a apei [3].

 Deci, deshidratarea sistemului radicular, şi stoparea activităţii de absorbţie, se
răsfrânge în mod diferit asupra status-ului apei în tulpini şi frunzele plantelor de Zea
mays L. (tab. 1). După 7 zile de la apariţia unui defi cit de umezeală în sol, egal cu 1.3-
1.5 coefi cient de ofi lire, are loc o reducere a hidratării ţesuturilor sistemului radicular de
3,63 - 6,52 ori mai puternică comparativ cu gradul de deshidratare a frunzelor. Neajunsul
de umezeală în sol condiţionează schimbări mai puţin profunde în gradul de hidratare
a ţesuturilor tulpinilor, comparativ cu modifi cările conţinutului de apă în rădăcinile şi
frunzele aceloraşi plante. Are loc homeostatarea evidentă a hidratării tulpinilor spre
deosebire de frunze şi, mai cu seamă, în comparaţie cu rădăcinile.

Toleranţa la secetă a multor plante este asociată cu reactivitatea stomatelor. Din
datele obţinute urmează că apariţia defi citului de umiditate în sol induce restricţii
evidente a consumului de apă în procesul transpiraţiei. Astfel, scăderea umidităţii
solului până la nivelul de 30% CTA a provocat o diminuare cu 515,94 – 621,04 mg apă
pe oră de pe o unitate de suprafaţă de frunze de 1 dm-2. Intensitatea procesului scade de
3,2 ori la plantele intolerante şi de 2,6 ori la cele tolerante.

Prin urmare, seceta prin tensionarea regimului de umiditate, condiţionează un
dezechilibru în aprovizionarea cu apă a organelor plantelor de Zea mays L. În urma
sensibilităţii diferite a rădăcinilor, tulpinilor şi frunzelor are loc o redistribuire a
rezervelor de apă în organe, şi modifi carea relaţiilor dintre ele. Organele plantelor
de Zea mays L. posedă însuşiri diferite de reglare a homeostazei hidrice şi, deci, şi
sensibilitate diferită la acţiunea factorului stresogen.

Decalajul în proprietatea diferită a organelor de autoreglare a status-ului apei
cauzează un dezechilibru semnifi cativ în schimbul de apă la nivel de organism. Datele
obţinute au confi rmat postulatul, că acţiunea nefavorabilă a factorilor externi asupra
unui organ induce schimbări în procesele vitale ale tuturor organelor, ceea ce dovedeşte
existenţa legăturilor corelative şi de integrare la nivel de organism. Pe de altă parte, se
întrevede rolul tulpinilor în homeostatarea status-ului apei organelor supraterestre şi, în
special, a meristemelor de iniţiere a ştiuletelui. Această idee este susţinută indirect şi de
rezultatele cercetărilor efectuate de I. Covtun, N. Goisa, B. Mitrofanov (1990), care a
demonstrat rata preponderentă a tulpinilor în fotosinteza plantelor de grâu la afectarea
aparatului foliar de către secetă, precum şi de I. Şmatico şi coaut. (1989), care au
constatat schimbări mai puţin evidente în acumularea biomasei tulpinilor, comparativ
cu diminuarea masei frunzelor în condiţii de secetă. Sistema hidrică a plantei integre
reacţionează ca un continuu, în care schimbările status-ului apei într-un organ inevitabil
sunt recepţionate de alte organe.

Cu siguranţă e stabilit, că orice acţiune stresogenă asupra organismului are drept
urmare apariţia stresului oxidativ [29; 31]. Mulţi autori [6] sunt de părerea că intensitatea
procesului de oxidare peroxidică a lipidelor, apreciată după produsul fi nal – dialdehidă
malonică, poate servi drept indice obiectiv al apariţiei stresului oxidativ, degradării
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membranelor celulare şi rezistenţei plantelor la factorul nefavorabil. Majoritatea
cercetărilor consacrate evaluării efectelor SRO şi SO la plante sunt realizate pe frunze,
cu toate că se ştie, că rezistenţa plantelor la mulţi factori nefavorabili depinde în mare
parte de activitatea sistemului radicular. În acest context a prezentat interes determinarea
conţinutului dialdehidei malonice în organele plantelor ca test-criteriu al destrucţiilor
oxidative. Cu certitudine s-a stabilit, că sub infl uenţa secetei are loc o erupţie a formelor
reactive de oxigen şi intensifi care a oxidării peroxidice a lipidelor în toate organele
plantelor(tab.2). În frunzele plantelor P458 şi X5P515 oxidarea peroxidică a lipidelor a
înregistrat o creştere respectiv cu 14,55 şi 16,70 % ; în tulpini – cu 4,62 şi 13,55, pe când
în rădăcini OPL a atins valori de 24,08 şi 39,50 la sută. În rădăcini intensitatea oxidării
peroxidice a lipidelor a crescut de 1,65 – 2,36 ori mai mult ca în frunze şi de 2,91 – 5,21
ori – decât în tulpini. Deci, atunci când acţiunea factorului nefavorabil este direcţionată
asupra rădăcinilor, o urmare a deshidratării puternice a acestora este majorarea autentică
a destrucţiilor oxidative mult mai pronunţată decât în frunze şi, în deosebi, decât în
tulpini. Probabil, diferenţele intensifi cării proceselor peroxidative în frunze, tulpini şi
rădăcini se datorează atât proprietăţii diferite de menţinere a gradului de hidratare a
ţesuturilor în condiţii de secetă cât şi gradului diferit de activizare a enzimelor de protecţie
antioxidativă (fi g. 1).

Fig. 1. Gradul de modifi care a indiciilor stresului oxidativ (% faţă de martor) în
organele plantelor de Zea mays L sub infl uenţa secetei.

Informaţia din literatura de specialitate arată, că insufi cienţa de apă în sol şi
temperatura ridicată a aerului poate avea un impact drastic asupra activităţii enzimelor
antioxidative, favorizând acumularea radicalilor liberi [7; 11]. Prin cercetări precedente
[21; 22] s-a stabilit, că pentru activitate maximă şi bine corelată enzimele antioxidative
necesită un anumit nivel de hidratare. Deshidratarea ţesuturilor mai jos de pragul critic
poate induce inactivarea acestora. Analiza comparativă a infl uenţei secetei însoţită de
arşiţă asupra gradului de deshidratare şi activităţii SOD şi CAT în frunzele plantelor
slab rezistente X5P515 a permis de presupus, că aceşti fermenţi au diferită sensibilitate
faţă de gradul de hidratare: dacă activitatea SOD se păstrează la un nivel relativ înalt
şi după 10 zile de defi cit de umiditate (30% CTA), atunci activitatea CAT diminuează
deja după 3-7 zile. În investigaţiile de faţă s-a înregistrat o reacţie principial diferită a
sistemului enzimatic antioxidativ în rădăcinile, tulpinile şi frunzele plantelor expuse
secetei (tab.2; fi g.1).

Activitatea sumară a SOD, CAT şi AscPX în rădăcinile plantelor cv.P458 s-a
majorat cu 12,8 ; în tulpini –cu 5,0 şi în frunze –cu 9,9 % faţă de activitatea sumară a
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acestor enzime în organele plantelor martor. La plantele X5P515 seceta a condiţionat o
majorare a activităţii acestor enzime cu: 18,0 – 8,15 – 11,74 % respectiv. S-ar părea, că
protecţia antioxidativă se manifestă bine la ambele genotipuri.

Tabelul 2. Infl uenţa condiţiilor de umiditate asupra oxidării peroxidice a lipidelor şi
activităţii enzimelor de protecţie antioxidativă în organele plantelor de Zea mays L.

Cultivar
Variante,
% CTA

  Enzime
Organ

DAM SOD CAT AscPO GwPO

P458

70% CTA

rădăcina 7,6±0,3 81,6±0,9 2,5±0,08 2,8±0,02 432,8±2,4

tulpina 9,3±0,1 66,1±0,4 1,3±0,02 0 17,0±0,1

frunze 23,0±0,5 88,4±0,5 5,1±0,07 8,04±0,07 78,4±0,9

30% CTA

rădăcina 9,5±0,3 912,0±0,6 2,9±0,03 3,1±0,045 504,1±3,2

tulpina 9,7±0,2 69,3±0,3 1,5±0,04 0 23,0±0,6

frunze 26,3±0,3 96,2±0,5 5,3±0,04 10,0±0,1 90,84±0,7

X5P515

70% CTA

rădăcina 8,1±0,2 75,6±0,4 2,7±0,07 2,5±0,04 381,7±3,8

tulpina 11,1±0,2 66,3±0,6 2,2±0,01 0 34,0±0,2

frunze 23,3±0,4 87,8±1,0 5,3±0,04 8,1±0,03 140,7±0,9

30% CTA

rădăcina 11,2±0,2 89,9±0,4 2,6±0,11 3,4±0,02 560,8±1,6

tulpina 12,6±0,5 71,9±0,3 2,1±0,03 0 53,0±0,2

frunze 27,2±0,6 97,9±0,4 4,3±0,01 10,8±0,1 196,2±1,6

Totuşi în organele genotipului rezistent şi genotipului sensibil la secetă s-au
înregistrat diferenţe semnifi cative în gradul de intensifi care a enzimelor responsabile de
neutralizarea peroxidului de hidrogen, rezultat în urma dismutării superoxid radicalilor
de către superoxid dismutază. Dacă la cv. P458 seceta a indus o intensifi care a activităţii
CAT cu 16,5 – 12,2 - 4,31 la sută în rădăcini, tulpini şi frunze, la cv. X5P415 în a
7-ea zi de secetă a avut loc o reducere a activităţii enzimei cu -2,96; -1,84 şi -18,49
% comparativ cu activitatea enzimei în organele plantelor martor. În acelaşi timp
activitatea AscPX a crescut cu 10,32 şi 24,88% în rădăcinile şi frunzele genotipului
rezistent şi cu 37,55 şi 33,46 % respectiv la cv. X5P515. Se cere de menţionat că
în tulpinile plantelor de Zea mays L nu s-a depistat activitatea AscPX (tab.2, fi g. 1).
În conformitate cu opiniile Scandalios J.G.(1993) şi M. Hernandez cu coautorii (2010),
catalaza şi ascorbatperoxidaza sunt cele mai efective enzime de protecţie antioxidativă
şi de preîntâmpinare a destrucţiei celulelor în condiţii nefavorabile. În baza acestei
informaţii şi datelor obţinute în studiul prezent se poate de concluzionat, că defi citul
de apă cauzează un declin profund a activităţii CAT în organele plantelor sensibile, în
deosebi de semnifi cativ în frunze. De aici reiese, că deshidratarea ţesuturilor are drept
urmare un dezechilibru dintre producţia oxigenului activat şi protecţia antioxidativă,
în deosebi de semnifi cativ în frunzele şi rădăcinile genotipului intolerant. La analiza
comparativă a gradului de activizare a SOD, enzimei cheie de „stingere” a superoxid
radicalilor, şi gradului de majorare a conţinutului DAM, s-a constatat o modifi care
neechivalentă a parametrilor. În rădăcinile, tulpinile şi frunzele plantelor cv. P458
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conţinutul DAM s-a majorat cu 24,08- 4,61 -14,55 la sută, iar activitatea SOD a crescut
cu :12,75 – 4, 75 -8,86 % respectiv.

Deci, conţinutul DAM a înregistrat o majorare de 1,9; 0,97 şi 1,6 ori mai mare decât
sporirea activităţii SOD. La plantele sensibile la stresul hidric s-a înregistrat o sporire
a activităţii SOD cu 18,87 în rădăcini şi cu 12,27 – în frunze, pe când conţinutul DAM
s-a majorat cu 39,5 şi 16,7 %. Cu alte cuvinte, conţinutul DAM a crescut de 2,1 şi 1,3
ori mai repede decât are loc sporirea activităţii SOD. Prin urmare, gradul de activizare
a enzimelor de protecţie antioxidativă în condiţii de secetă nu este sufi cient pentru
neutralizarea speciilor reactive de oxigen, ceea ce conduce la intensifi carea oxidării
peroxidice a lipidelor şi destrucţia structurilor celulare. Aceste evenimente se manifestă
în deosebi de evident în rădăcini şi relativ mai slab în frunze. Tulpinile, la nivelul
iniţierii ştiuletelui reprezintă o zonă tampon, care, datorită proprietăţii de homeostatare
a apei şi menţinere a gradului de hidratare, au capacitatea de a stabiliza atât conţinutul
DAM cât şi activitatea enzimelor de protecţie antioxidativă. Acestea în condiţii de
secetă sunt mai puţin afectate.

După cum se ştie, în afară de CAT şi AscPX în neutralizarea peroxidului de
hidrogen sunt implicate 4 peroxidaze, ce utilizează ca substrat compuşii fenolici, precum
guaiacolul [9;12; 13; 16]. Datele obţinute în lucrarea de faţă demonstrează o majorare
semnifi cativă a activităţii GwPX în organele ambilor hibrizi (tab. 2; fi g.1). Totodată,
activitatea totală a GwPX a demonstrat schimbări semnifi cative sub infl uenţa secetei
în funcţie de organ şi genotip. Cele mai mari modifi cări s-au înregistrat în rădăcini
şi frunze, în deosebi de semnifi cative la genotipul sensibil la secetă. Amplitudinea
intensifi cării activităţii GwPX în condiţii de secetă a constituit la cv. P458: în frunze
– 12,42.; în tulpini – 6,02 şi în rădăcini – 71,32 mM· g-1 m.p. În organele plantelor
sensibile s-a înregistrat o activitate GwPX mai mare decât la plantele martor respectiv
cu: 55,43; 19,08 şi 179,08 mM· g-1 m.p. (tab.3). Analiza rezultatelor experimentale
argumentează antrenarea GwPX atât în procesele de protecţie antioxidativă cât şi în
mecanismele de inhibare a creşterii plantelor în condiţii de secetă. S-a depistat existenţa
unor interrelaţii strânse negative între gradul de modifi care a activităţii enzimei şi de
reducere a acumulării biomasei organelor plantelor. Astfel coefi cientul de corelare (r)
a acestor parametri la plantele cv. P458 este: –0,99 - în rădăcini; – 0,89 - în tulpini;
– 0,80 – în frunze. La plantele X5P515 acest coefi cient era de: – 0,77; – 0,72 şi
de – 0,89 respectiv.

Deci, rezultatele au confi rmat ipoteza, că stresul hidric şi oxidativ, condiţionat de
secetă, cauzează perturbări în interrelaţiile funcţionale dintre organe ca consecinţă
a deosebirilor principiale ale gradului de modifi care a parametrilor status-ului apei,
destrucţiilor oxidative şi schimbării activităţii enzimelor antioxidative în organele
plantelor. Deosebit de afectate de impactul secetei, asociată cu temperaturi înalte
şi insolaţie, sunt rădăcinile; tulpinile, însă, reprezintă o zonă cu status hidric relativ
stabil, având, probabil şi o funcţie de protecţie a meristemelor organelor generative.
Un argument suplimentar în favoarea ideii despre dereglarea integrităţii funcţionale
dintre organe, formulată în bază datelor analizate mai sus, serveşte modifi carea valorii
coraportului parametrilor funcţionali dintre organe sub infl uenţa secetei.

Analiza rezultatelor experimentale în aspectul elucidării modifi cărilor interacţiunii
şi relaţiilor dintre organele plantelor expuse stresului hidric a scos în evidenţă caracterul
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diferit al acestora în funcţie de organ şi proprietăţile genotipice ale plantelor. În condiţii
de secetă se micşorează legăturile corelative a status-ului apei în joncţiunile “rădăcini :
tulpini ”şi “rădăcini : frunze” (tab.3).

Tabelul 3. Modificarea coraportului parametrilor funcţionali a organelor plantelor de
Zea mays L în dependenţă de umiditatea solului şi genotip.

Interrelaţia
organelor

CA DAM

optim secetă optim secetă
cv. P458

rădăcină:frunze 1,10 0,94 0,33 0,36

rădăcină:tulpină 0,98 0,82 0,82 0,97

cv.  X5P515

rădăcină:frunze 1,12 0,92 0,34 0,41

rădăcină:tulpină 0,98 0,77 0,73 0,89

Acţiunea secetei este asociată cu tendinţa de slăbire a integrităţii status-ului apei
în joncţiunea „rădăcini–tulpini” şi „rădăcini-frunze”. Relaţia conţinutului de apă
în interconexiunea „rădăcini-frunze” la cv.P458 în condiţii optime de umiditate are
valoarea 1,1, i-ar în condiţii de secetă scade la 0,94 şi 1,12 – 0,92 respectiv la cv.
X5P515. În deosebi de evidentă este dereglarea relaţiei „rădăcini-frunze” caracterizată
după valorile defi citului de saturaţie în organe. Aprofundarea deosebirilor în joncţiunile
“rădăcini-tulpini” şi “rădăcini-frunze” s-a înregistrat după 7 zile de menţinere a
umidităţii solului la nivelul 30% CTA şi după conţinutul DAM, în deosebi de vădite
la genotipul intolerant la secetă. Coraportul “rădăcini-tulpini” şi “rădăcini-frunze”
caracterizat după acest test se majorează în condiţii de secetă, ceea ce demonstrează
intensifi carea destrucţiilor oxidative şi perturbarea legăturilor dintre aceste organe.
Astfel la genotipul P 458 în condiţii de secetă s-a înregistrat o majorare cu 9,09 la sută a
coraportului DAM în joncţiunea “rădăcini-frunze” şi cu 18,29 % a coraportului acestui
parametru în interconexiunea “rădăcini-tulpini”. La plantele X5P515 aceste valori au
constituit respectiv 20,59 şi 21,92 % comparativ cu plantele martor.

Rezultatele analizei corelaţiei unor parametri funcţionali în joncţiunea „rădăcină-
tulpină” şi „rădăcină-frunze” sunt prezentate în tabelul 4.

Datele demonstrează existenţa unei legături liniare strânse pozitive între valorile
indicilor status-ului apei şi oxidării peroxidice a lipidelor în organele plantelor în
condiţii optime de umiditate şi tendinţa de diminuare a acestor interrelaţii în condiţii de
secetă. Conform valorilor obţinute se poate de conchis că în condiţii de secetă variaţia
conţinutului de apă în frunzele plantelor cv. P458 şi X5P515 pe 75 – 90 % respectiv este
dependentă de schimbarea hidratării rădăcinilor, iar conţinutul DAM este determinat pe
94 -98 % de modifi carea acestui indice în rădăcini.

Prin urmare, dereglarea integrităţii funcţionale este cauzată de gradul diferit de
perturbare a activităţii funcţionale a organelor. În situaţii critice de umiditate în plantă
are loc o redistribuire a rezervei de apă între organe: în tulpini şi parţial în frunze status-
ul apei în condiţii de insufi cienţă de scurtă durată de apă în sol se menţine la un nivel
relativ mai stabil decât în rădăcini. Pe de o parte, faptul că modifi carea stării funcţionale
a rădăcinilor se răsfrânge instantaneu şi asupra parametrilor funcţionali ai tulpinilor şi
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frunzelor demonstrează existenţa integrităţii funcţionale, efectul transmiterii excitaţiei
dintr-un organ în altul şi posibilitatea de autoreglare a homeostazei apei la nivel de
organism integru.

Pe de altă parte, gradul diferit de afectare a funcţiilor organelor conduce la slăbirea
legăturilor dintre ele şi la dereglarea integrităţii funcţionale.

Tabelul 4. Valoarea coefi cientului de corelaţie a unor parametri funcţionali în
interconexiunea „rădăcină-tulpină” şi „rădăcină-frunze” în funcţie de genotip şi condiţiile
de umiditate.

Interrelaţia
organelor

CA DAM

optim secetă optim secetă
r R2 r R2 r R2 r R2

cv. P458

rădăcină:frunze 0,92 0,85 0.87 0,75 1,00 1,00 0,97 0,94

rădăcină:tulpină 0,96 0,92 0,75 0,56 1,00 1,00 0,99 0,98

cv.  X5P515

rădăcină:frunze 0,93 0,86 0,95 0,90 0,93 0,86 0,99 0,98

rădăcină:tulpină 0,80 0,64 0,94 0,88 0,97 0,94 0,98 0,96

Din cele relatate mai sus rezultă, că sistema hidrică a plantei integre reacţionează
ca un continuu, în care schimbările status-ului apei într-un organ inevitabil sunt
recepţionate de alte organe. Acţiunea nefavorabilă a factorilor externi asupra unui organ
induce schimbări în procesele vitale ale tuturor organelor, ceea ce dovedeşte existenţa
legăturilor corelative şi de integrare la nivel de organism.

Schimbarea umidităţii solului provoacă modifi cări profunde nu numai în status-ul
hidric al sistemului radicular, expus în mod direct coliziei, dar şi în tulpini şi frunze.
Şi vice-versa, reacţia organelor asupra cărora factorul de stres nu acţionează nemijlocit
demonstrează existenţa integrităţii funcţionale, efectul transmiterii excitaţiei dintr-un
organ în altul şi posibilitatea de autoreglare a homeostazei apei la nivel de organism
integru.

Cu alte cuvinte, sistema de reglare funcţională a plantelor include nu numai sistemele
de ajustare a proceselor fi ziologice la nivel de organite şi celule, dar şi de coordonare
a acestora la nivel de organism prin reglementarea relaţiilor dintre organe. Analiza
interrelaţiilor schimbării parametrilor status-ului apei, OPL şi activităţii enzimelor
antioxidative în organele plantei în condiţii de secetă la genotipuri cu diferit potenţial
de rezistenţă confi rmă ipoteza conform căreia apa este factorul antrenat în reglarea
activităţii funcţionale a plantei intacte, contribuie la menţinerea relaţiilor coordinative
dintre organe şi îndeplineşte, de rând cu alţi factori, funcţia de integrare la nivel nu
numai celular, dar şi de organism.

Concluzii
1. Sistema hidrică a plantei integre reacţionează ca un continuu, în care schimbările

status-ului apei într-un organ inevitabil sunt recepţionate de alte organe.
2. Gradul diferit de afectare a funcţiilor organelor conduce la slăbirea legăturilor

dintre ele şi la dereglarea integrităţii funcţionale.
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3. La nivel de organism aceasta se manifestă în dereglarea status-ului apei,
legăturilor donator-acceptor de livrare a apei, precum şi în dereglarea coordonării
funcţiilor organelor.

4. Perturbările în interrelaţiile funcţionale sunt o consecinţă a deosebirilor principiale
ale organelor de homeostatare a apei şi gradului diferit de schimbare a activităţii
enzimelor de protecţie antioxidativă.

5. Apa, de rând cu alţi factori, contribuie la menţinerea relaţiilor coordinative dintre
organe şi îndeplineşte funcţia de integrare la nivel celular, de organ şi organism.
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