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Rezumat
În lucrare sunt prezentate rezultatele verificării experimentale a principiilor științifice de 
elaborare a strategiei de inducere exogenă  a cros-toleranţei plantelor. S-a demonstrat 
că inducerea cros-toleranței plantelor poate fi asigurată prin utilizarea exogenă a 
agenților cu impact pozitiv asupra reacțiilor nespecifice de răspuns a plantelor la 
acțiunea factorilor adverși. Ca test-criterii de selectare a inductorilor cros-toleranței 
sunt:   a) gradul de activizare a mecanismelor de autoreglare a homeostaziei apei; b) a 
mecanismelor de majorare a potențialului antioxidant al plantelor; c) de intensificare / 
stabilizare a proceselor de sinteză a substanțelor cu funcție de protecție; d) a caracterelor 
morfogenetice (creștere, productivitate). A fost stabilit efectul unor compuși de tip 
citokininic, administrați exogen, asupra reacțiilor corelate cu răspunsul adecvat la seceta 
repetată, formării stres-memoriei și cros-toleranței plantelor de soia.
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Introducere
Cunoașterea legităților principale  de formare a rezistenței și mecanismelor 

fiziologice și biochimice, implicate în reacțiile de protecție a plantelor la factorii 
nefavorabili, deschide perspectiva de elaborare a strategiei de selectare a inductorilor 
cros-toleranței și, deci, de reducere a impactului negativ asupra procesului de producție. 
Cunoscând mecanismele care stau la baza rezistenței  apare posibilitatea de manipulare 
a lor vizând majorarea toleranței și stabilizarea productivității. Una din căile-cheie de 
majorare a stres-toleranței este utilizarea inductorilor sistemelor de protecție, aplicarea 
acelor agenți, care activează mecanismele native de protecție.

În investigațiile anterioare [23] s-a demonstrat, că răspunsul imediat al plantei la 
schimbarea umidității şi acţiunea unui stres hidric moderat de scurtă durată constă 
în modificarea intensității proceselor fiziologice, în primul rând ale status-ului apei. 
Diminuarea conţinutului relativ al apei în țesuturi influențează practic toate procesele 
vitale din organism [25]. Unele specii și soiuri de plante, în particular, care cresc în 
mediul moderat suboptimal sau fluctuant, se deosebesc prin capacitate extrem de 
înaltă de homeostatare a apei în organism. În condiții de secetă homeostatarea apei în 
organism este condiționată şi reglată metabolic, prin schimbarea energiei de absorbție, 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

75

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(338) 2019

şi morfogenetic prin schimbarea vitezei de creștere a sistemului radicular şi lăstarului şi 
raportului masa rădăcinii: masa lăstarului. Ultima are loc cu concursul fitohormonilor. 
Dar deshidratarea condiționează și diminuarea nivelului fitohormonilor, în special, 
fitohormonilor din clasa stimulatorilor de creștere – AIA, GA şi CK [21] şi acumularea 
„fitohormonilor de stres” – E şi ABA [7]. În baza acestor constatări s-a sugerat ideea, 
că efectele secetei pot fi gestionate prin utilizarea regulatorilor de creștere a plantelor, 
inclusiv, fitohormonilor [21]. Administrarea exogenă a fitohormonilor poate diminua 
impactul negativ al secetei prin optimizarea stării funcționale a plantelor, în primul 
rând prin menținerea homeostazei apei în celule [21; 23].

Pe de altă parte, deshidratarea țesuturilor în condiții de secetă este însoțită 
de formarea excesivă a speciilor reactive de oxigen și apariția stresului oxidativ. 
Schimbarea parametrilor status-ului apei în celule şi țesuturi este o reacție nespecifică 
de răspuns a organismului vegetal la tensionarea celor mai multe condiţii ale mediului. 
O ajustare metabolică comună pentru toate sistemele biologice, indusă de cei mai 
diferiți factori, este și răspunsul antioxidant la stresul oxidativ. Plantele reacționează 
la speciile reactive de oxigen (SRO) prin acumularea antioxidanților – glutation, 
ascorbat tocoferol, antocianelor și carotenoizilor, și prin activarea enzimelor specifice 
antioxidant. Dezactivarea SRO prin sistemele enzimatice si non-enzimatice, stabilitatea 
membranei celulare, și expresarea proteinelor de stres sunt, de asemenea, mecanismele 
vitale ale toleranței la secetă [8]. S-a demonstrat, că nivelul antioxidanților enzimatici 
și non-enzimatici se majorează la plantele tolerante în condiții nefavorabile [21; 22]. 
În plante activitatea enzimelor antioxidante (SOD, CAT și APX) este pozitiv reglată 
de diferiți factori, inclusiv, de fitohormoni, totodată s-a stabilit rolul antioxidanților 
exogeni în protecția de la destrucția oxidativă provocată de îngheț, secetă, salinizare, 
etc. [2]. Fitohormonii (AS, ABA, AJ, CK), care induc toleranța la un spectru larg de 
factori de stres, la fel induc producția SRO ca molecule de activare a mecanismelor de 
protecție [2]. S-a demonstrat, că activitatea SOD, CAT și APX este pozitiv corelată de 
CK [21]. Toleranță încrucișată se poate manifesta prin sine atât ca o corelație genetică 
pozitivă între toleranță la diferite condiții nefavorabile (toleranță încrucișată inerentă), 
cât și ca toleranța obținută   prin expunerea anterioară la un alt tip de stres (toleranță 
încrucișată indusă). Și cros-toleranța este asociată cu nivelul înalt al antioxidanților 
enzimatici și non-enzimatici în celule. Ascorbatul și glutationul sunt principalii 
antioxidanți hidrofilici cu masa moleculară mică, cu contribuție majoră în detoxifierea 
SRO. Multe cercetări au demonstrat rolul antioxidanților exogeni în protecția de la 
destrucția oxidativă provocată de îngheț, secetă, salinizare, etc. Inducerea cros-toleranței 
este cuplată cu intensificarea producției SRO și semnalarea oxidativă și hormonală de 
protecție [2]. Se sugerează că toleranța încrucișată ar putea fi utilizată pentru a favoriza 
agronomia și creșterea plantelor de cultură. Stresul provocat de frig, arșiță, secetă, etc., 
implică mecanisme comune ce asigură rezistența,  cum ar fi, menținerea homeostazei 
apei, activizarea sistemelor de protecție antioxidantă, activizarea sintezei compușilor 
cu funcții de reglare și protecție, schimbarea conținutului și spectrului de fitohormoni, 
care percep și protejează planta de la stresul din mediu. 

Prin urmare, rezultatele investigațiilor efectuate în anii precedenți [23] și informația 
din literatura de specialitate curentă permit de presupus, că strategia de selectare a 
agenților de sporire a cros-toleranței trebuie să se bazeze pe utilizarea inductorilor cu 
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efect de menținere a homeostazei apei, de majorare a potențialului antioxidant prin 
intensificarea activității enzimelor antioxidante, majorarea conținutului de compuși 
antioxidanți cu masa moleculară mică, și substanțelor cu funcție de protecție.

Obiectivul general al lucrării curente a constituit elaborarea strategiei de selectare 
și testare a inductorilor cros-toleranței și formării stres-memoriei la stresul repetat. 
Urma de verificat posibilitatea de selectare și testare a inductorilor toleranței și formării 
stres-memoriei după principiile „co-activarea exogenă a mecanismelor implicate 
în autoreglarea status-ului apei” și „co-activarea exogenă a mecanismelor implicate 
în protecția antioxidantă”, precum și după caracterele integrale utile: morfologice 
(intensitatea proceselor de creștere) și agronomice (productivitatea și recolta).

Materiale şi metode de cercetare
În calitate de obiecte de studiu au servit plante de Glycine max (L.) Merr., soiurile 

Deea și Indra, selectate în Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”. În 
experiențe plantele au fost crescute în Complexul de Vegetație al IGFPP în containere 
Mitcherlih cu capacitatea 30 kg sol uscat şi umiditate controlată. Deoarece rezistența 
reprezintă o însușire ereditară genetic determinată, care în condiţii optime nu se 
manifestă, dar se realizează numai când umiditatea şi temperatura ating un anumit nivel 
de prag, iar mecanismele, care asigură rezistența se accesează la etapele inițiale ale 
ontogenezei și sunt induse de apariția factorilor stresogeni, condiții de secetă s-au creat 
la etapele inițiale ale ontogenezei  prin trecerea unui eșantion de vase de la umiditatea 
70% CTA (capacitatea totală pentru apă a solului) la regim de umiditate 40% CTA. 
Nivelul de umiditate s-a menținut prin cântărirea containerelor, luându-se în calcul şi 
adaosul de masă al plantelor.

Schema experiențelor:
la faza „primei frunze trifoliate”: I variantă – martor (M), umiditate  70% CTA;  

II variantă –  70-40% CTA;  III variantă – plante tratate cu citokinină (CK) și expuse 
la umiditatea 70-40% CTA; IV variantă – plante tratate cu tiouree (T) și expuse la 
umiditatea 70-40% CTA;

la faza „formarea butonilor - începutul înfloririi”: I variantă – martor, umiditate 
70% CTA; II variantă  – 70-40% CTA (un ciclu de secetă); III variantă  –  70-40-
70-40% CTA (două cicluri de secetă); IV variantă – plante tratate cu CK și expuse la 
umiditatea 70-40-70-40% CTA; V variantă – plante tratate cu T și expuse la umiditatea 
70-40-70-40% CTA. Durata stresului hidric – 7 zile. 

Pentru aprecierea particularităților status-ului apei al plantelor s-au determinat 
următorii indici: conținutul total de apă – prin uscarea mostrelor până la o greutate 
constantă la temperatura de 105º C; deficitul de saturație în frunze – exprimat în 
procente de la saturația deplină; capacitatea de reținere a apei în țesuturi s-a caracterizat 
după cantitatea de apă reținută după 2 ore de ofilire experimentală și exprimată în 
procente fată de  conținutul ei inițial. Testarea intensității oxidării peroxidice a lipidelor 
s-a efectuat prin determinarea produsului final – conţinutului di-aldehidei malonice 
(DAM). Activitatea superoxid dismutazei (SOD) s-a determinat prin metoda inhibării 
reducerii fotochimice a nitroblutetrazoliului, descrisă detaliat de Becana M. et al. [4]. 
Activitatea catalazei (CAT) a fost estimată prin metoda Chance B. şi Machly A. [6] 
prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii H2O2; guaiacol 
peroxidaza (GwPX) - după intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi – fenol) ca 
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donator de hidrogen în prezența H2O2, λ 470 nm; ascorbat peroxidaza (APX) – prin 
monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului la λ 290 nm [13]; glutation reductaza (GR) 
- prin reducerea glutationului oxidat în prezența NADP·H [18]; glutation peroxidaza 
(GPX) – prin oxidarea glutationului redus, 260 nm [26]. Omogenizarea materialului 
vegetal şi extracția sa efectuat conform descrierii Keshavkant S., Naithani S.C. [10]. 
Conținutul prolinei în frunzele plantelor s-a determinat prin metoda [3]. Rezistența 
plantelor la deshidratare, arșiță, temperaturi joase pozitive a fost determinată după 
formarea primei frunze trifoliate  prin metoda propusă de A. Ștefîrță și colaboratorii 
[20], precum și după gradul de modificare/stabilizare a proceselor fiziologice a 
plantelor sub influența factorului stresogen. Despre formarea cros-toleranței s-a judecat 
după proprietatea plantelor  pre-expuse stresului hidric moderat la faza primei frunze 
trifoliate de a suporta stresul hidric și termic (42º C; 4º C) comparativ cu rezistența 
plantelor martor. Rezultatele au fost analizate statistic, utilizând pachetul de programe 
„Statistica 7” pentru computere.

Rezultate și discuții
Pentru funcţionarea normală a organismului, este necesar un anumit nivel de 

hidratare şi de activitate a moleculelor apei, care este controlată metabolic şi specific 
reglată de genotip. Menținerea homeostazei apei este factorul de resort al longevității 
frunzelor și proceselor fiziologice cuplate cu toleranța și productivitatea plantelor în 
condiții de fluctuație a umidității și secetă repetată. La acţiunea stresogenă și a altor 
factori, cum ar fi: temperaturile supra optimală, răcirea, stresul osmotic şi stresul 
prin salinizare, plantele slab rezistente pierd cantităţi considerabile de apă, ceea ce 
este asociat cu micşorarea presiunii de turgescenţă a celulelor şi ţesuturilor, inhibarea 
creşterii și reducerea productivității [19]. Utilizarea regulatorilor de creștere, în primul 
rând fitohormonilor, îndeosebi, citokininilor, reprezintă o rezervă de majorare a 
activității fiziologice, rezistenței și productivității plantelor. Se știe, că CK influențează 
un spectru larg de procese fiziologice și biochimice, au efect pozitiv asupra procesului 
de producție: formarea și funcționarea aparatului fotosintetic, transportul și distribuirea 
asimilatelor, creșterii, dezvoltării, depozitării substanțelor de rezervă, etc. CK participă 
în controlul formării sistemului radicular, germinării semințelor, diferențierea lăstarilor, 
reacției plantelor la stres. Activitatea înaltă a CK permite utilizarea în concentrații 
extrem de mici (g la ha) iar descompunerea rapidă a lor în plante asigură obținerea 
producției ecologic pure.

Datele experimentale obținute în lucrarea recentă (tab. 1.) demonstrează, că 
administrarea exogenă a unor compuși fiziologic activi cu acțiune citokininică 
condiționează stabilizarea mediului apos intern al plantelor și diminuează impactul 
negativ al secetei. 

În condiții de secetă moderată (40% CTA, 7 zile) gradul de hidratare a frunzelor 
plantelor martor (netratate cu substanțe fiziologic active) s-a redus comparativ cu 
plantele martor, crescute în condiții optime, cu circa 3,0%. În aceleași condiții de 
deficit de umezeală conținutul de apă  a plantelor pre-tratate cu CK  s-a păstrat la un 
nivel mai înalt cu 3,38% decât la plantele netratate. Utilizarea exogenă a tioureei   a 
asigurat păstrarea hidratării frunzelor cu  circa 5,0% la un nivel mai ridicat decât la 
plantele martor. Un efect al administrării exogene a CK, și îndeosebi, a tioureei, a 
fost diminuarea deficitului de saturație și păstrarea în condiții de secetă a turgescenței 
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plantelor (tab. 1). Se știe, că la plantele tolerante la secetă se reduce pierderea apei 
ca urmare a majorării capacității de reținere a ei în celule. Rezultatele studiului au 
demonstrat, că CK a asigurat majorarea CRA cu 10,5 și tioureea – cu 13,1% comparativ 
cu plantele martor de pe fond de secetă.

Tabelul 1. Efectul unor compuși cu acțiune citokininică asupra parametrilor status-
ului apei plantelor de Glycine max (L.) Merr., soiul Deea  în condiții de secetă.

Variante Umiditatea,
%CTA

CA,
g · 100 g m. p.

DS, % de la saturația 
deplină

CRA,
apă reținută,
g · 100 g m. p.

m ± m Δ, %* m ± m Δ, %* m ± m Δ, %*

Martor
Optim, 70 66,35±0,72 12,31±0,34 44,03±0,28
Secetă, 40 64,45±0,97 20,28±0,58 46,67±0,33

CK
Optim, 70 67,54±0,56 8,29±0,10 46,41±0,27
Secetă, 40 66,63±0,54 3,38 12,43±0,36 -38,71 51,60±0,35 10,56

Tiouree
Optim, 70 68,22±0,39 7,99±0,28 47,52±0,44
Secetă, 40 67,66±0,37 4,98 11,12±0,29 -45,16 52,78±0,42 13,09

*- comparativ cu plantele martor în condiții de secetă

Pentru menținerea status-ului apei, nutrienților şi carbohidraților necesari pentru 
supraviețuire,  plantele, de cele mai dese ori,  răspund la stresul cauzat de reducerea 
potențialului apei în sol, prin reducerea suprafeței de evaporare şi închiderea stomatelor 
cu consecințe asupra transpirației, dar și  procesului de asimilare a carbonului. 
Fotosinteza este unul din cele mai importante procese biochimice din plantă, dar și 
unul din cele mai vulnerabile de la condițiile mediului extern. La plantele pre-tratate  
procesul de fotosinteză decurgea cu o intensitate sporită atât în condiții optime, cât 
și de secetă moderată (tab. 2). La plantele expuse în condiții de secetă administrarea 
exogenă a citokininei și tioureei  a condiționat o atenuare semnificativă a proceselor 
de fotosinteză și transpirație, păstrând intensitatea lor la un nivel veridic mai  
ridicat (tab. 2).

Tabelul 2. Influența compușilor cu acțiune citokininică asupra fotosintezei, transpirației 
și eficienței utilizării apei de Glycine max (L.) Merr., soiul Deea în condiții de secetă.

Va
ri

an
te Umidi-

tatea,
% CTA

Conductibilitatea 
stomatelor, mM/m2/h

Intensitatea 
transpirației, mM/m2/h

Intensitatea fotosin-
tezei, mM/m2/h

EUA
mM CO2/ mM apă

m ± m Δ, %* m ± m Δ, %* m ± m Δ, %* m ± m Δ, %*

M
ar

to
r Optim, 70 0,052±0,002 1,77±0,05 3,12±0,09 1,76

Secetă, 40 0,030±0,001 0,97±0,03 1,60±0,04 1,65

C
K Optim, 70 0,062±0,002 1,84±0,06 3,98±0,11 2,16

Secetă, 40 0,045±0,002 50,0 1,12±0,03 15,46 2,28±0,05 42,50 2,04 23,64

Ti
ou

re
e Optim, 70 0,070±0,002 1,93±0,06 4,79±0,12 2,48

Secetă, 40 0,050±0,001 66,6 1,37±0,04 41,24 3,11±0,08 94,37 2,27 37,58

 Se cere de menționat, că agenții exogeni, utilizați pentru pre-tratarea plantelor, au 
activizat veridic mecanismele de autoreglare a status-ului apei, asigurând o mai bună 
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stabilizare a parametrilor mediului intern apos. Efect major a fost înregistrat la plantele 
pre-tratate seminal și foliar cu tiouree.

Unul dintre răspunsurile primare comune la diferiți factori de stres, de rând cu 
schimbarea status-ului apei este şi generarea accelerată a speciilor reactive de oxigen 
(SRO), care servesc ca molecule de semnalizare și de activizare a sistemelor de 
protecție. Majorarea moderată a SRO condiționează expresarea genelor de protecție și 
inițierea proceselor adaptive prin sinteza și  acumularea diferitor substanțe  cu rol de 
protecție: proteinelor   specifice, aminoacizilor, glucidelor, etc. [5]. Reacția plantelor la 
incidentele din mediu depinde de echilibrul delicat dintre  mecanismele de autoreglare 
și menținere a homeostazei apei pe de o parte, și mecanismelor de producere și  
eliminare a SRO, precum și de intensitatea și durata stresului [12]. SRO, de altfel ca 
și apa, sunt implicate în cele mai multe, dacă nu chiar în toate, reacțiile de răspuns la 
stresul din mediul extern. S-a stabilit, că capacitatea de homeostatare a apei în țesuturi 
și 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 ontogenezei. Acest fenomen asigură un răspuns adecvat la apariția 
repetată a condițiilor nefavorabile. Și în studiul prezent s-a demonstrat, că deshidratarea 
țesuturilor plantelor de soia, indusă de apariția condițiilor de secetă are drept urmare 
formarea speciilor reactive de oxigen (SRO), cuplată cu oxidarea peroxidică a lipidelor, 
fapt confirmat de majorarea conținutului di-aldehidei malonice (tab. 3). În condiții de 
secetă conținutul DAM în frunzele plantelor se majorează cu 63,18% comparativ cu 
conținutul DAM în frunzele plantelor martor, crescute permanent în condiții optime de 
umiditate. 

Tabelul 3. Efectul SFA de tip citokininic asupra capacității de protecție antioxidantă 
la plantele de Glycine max (L.) Merr.,  soiul Deea în condiții de secetă.

Parametri
Martor CK Tiouree

m ± m m ± m ∆, % M*** m ± m ∆, % M
DAM, 

µM · g-1 m. p.
17,44±0,45*

28,46±0,85**
16,93±0,37
21,80±0,64 -23,40 16,03±0,28

18,93±0,51 -33,48

SOD 
un.  conv.· g-1 m. p.

68,20±2,10 
81,66±2,46 

72,56±1,30 
89,83±2,10 10,00 74,46±1,45 

96,46±2,30 18,12 

 CAT,
mM · g-1 m. p. 

6,53±0,18 
8,14±0,21 

6,94±0,12 
8,26±0,10 1,47 7,33±0,11 

9,31±0,31 14,37 

 APX,
mM · g-1 m. p.

8,29±0,27 
13,12±0,29 

10,21±0,28 
16,67±0,41 27,06 10,90±0,21 

17,80±0,42 35,67 

GPX, 
mmol · g-1 m. p.

51,82±1,32 
68,77±1,94 

54,29±1,43 
75,63±0,96 9,97 60,58±1,05 

76,01±1,17 10,53 

GwPX,
mM · g-1 m. p.

121,42±2,67 
152,43±3,1

129,69±3,0
162,76±3,8 6,77 132,28±3,25 

173,09±2,1 13,55 

GR, 
mM · g-1 m. p.

39,29±1,22 
66,37±1,11 

48,21±1,40 
69,34±1,62 4,47 58,12±1,00 

93,78±2,90 41,30 

*La numărător –la umiditatea 70 % CTA, martor optim; ** la numitor - la umiditatea  
40 % CTA; ***- comparativ cu plantele martor în condiții de secetă.
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Luând  în considerație datele prezentate mai sus despre efectul compușilor de 
tip citokininic asupra statusului apei în organismul plantei, pe de o parte, și  relațiile 
interactive dintre gradul de hidratare și status-ul oxidativ, pe de altă parte, se putea de 
presupus că o urmare a efectului SFA asupra stabilizării homeostazei apei se v-a răsfrânge 
și asupra gradului de formare a SRO  în condiții de secetă. În investigațiile noastre s-a 
stabilit efectul benefic al administrării exogene a CK, și, în deosebi, a tioureei asupra 
proceselor induse de SRO în organele plantelor (tab. 3) atât în condiții de secetă, dar 
și de aprovizionare suficientă cu apă. Astfel în condiții optime de umiditate efectul net 
al CK asupra conținutului DAM a constituit o reducere cu circa 3,0; și al administrării  
tioureei cu – 8,1% de la nivelul DAM în frunzele plantelor martor. În condiții de secetă 
tratarea plantelor a asigurat o reducere semnificativă a impactului stresului hidric 
asupra formării SRO și oxidării peroxidice a lipidelor  din organele plantelor. Plantele 
pre-tratate seminal și foliar cu CK, și tiouree se deosebeau prin conținut redus de DAM 
comparativ cu plantele netratate cu 23,40; și 33,48%  respectiv (tab.3).

După cum se știe, un rol esențial în protecția celulelor de la destrucția oxidativă 
revine sistemului enzimatic, îndeosebi, superoxid dismutazei, care catalizează 
reacția de dismutare a superoxiziradicalilor (O·-). În funcție de intensitatea factorului 
nefavorabil, cum ar fi, seceta, activitatea SOD se schimbă în mod diferit – la o secetă 
moderată activitatea enzimei se intensifică, iar la o secetă de lungă durată activitatea 
enzimei scade. Datele prezentate în tabelul 3 au arătat, că insuficiența de umiditate a 
condiționat sporirea activității SOD în frunzele plantelor cu 19,74% comparativ cu 
activitatea enzimei în frunzele plantelor de pe fond optim de umiditate. Cu toate acestea 
conținutul  DAM  a crescut semnificativ - cu 63,18%, ceea ce demonstrează, că pentru 
activitate normală moleculele de enzime necesită un anumit grad de hidratare, ceea ce 
vine în conformitate cu cele relatate în lucrările [1]. Administrarea exogenă a SFA a 
asigurat reducerea impactului secetei manifestat prin activizarea veridică a enzimelor 
antioxidante. Plantele pre-tratate diferă după  activitatea enzimelor antioxidante atât în 
condiții de umiditate optimă, cât și în condiții de secetă. Trendul activității SOD, CAT, 
APX, GPX, GR și GwPX are tendința de majorare, îndeosebi la plantele pre-tratate cu 
tiouree. Formele tolerante de plante se deosebesc prin activitate mai înaltă a SOD, CAT, 
peroxidazelor (PX), GR, precum și printr-un nivel mai mare de antioxidanți cu masa 
moleculară mică, cum ar fi: conţinut mai înalt de ascorbat, α-tocoferol, carotenoizi, 
etc. La compușii non-enzimatici de neutralizare a radicalilor liberi cu rol semnificativ 
sunt atribuiți antocianinele, ascorbatul, glutationul și carotenoizii. Din datele obținute  
(tab. 4) urmează, că compușii utilizați la tratarea semințelor și aparatului foliar contribuie 
la menținerea fondului de antioxidanți non-enzimatici în condiții de insuficiență de 
umezeală la un nivel mai înalt și, totodată majorează într-o măsură oarecare conținutul 
acestora în condiții favorabile. 

La plantele tratate cu CK, și T în condiții optime de umiditate conținutul 
carotenoizilor se majorează cu 5,31; și cu 14,39% comparativ cu plantele netratate. 
Comparativ cu plantelor martor expuse acțiunii secetei aceste SFA au asigurat o 
stabilizare a conținutului carotenoizilor în frunze  și păstrare cu 20-25% la un nivel 
mai înalt.

Se consideră, că rolul central în modificarea operativă a status-ului antioxidant la 
stresul oxidativ cauzat de formarea excesivă a speciilor reactive de oxigen, aparține 
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ascorbatului. Ascorbatul şi glutationul sunt componentele centrale în reglarea 
echilibrului redox al celulelor vegetale.

Tabelul 4. Influența compușilor de tip citokininic asupra conținutului de antioxidanți 
cu masa moleculară mică  în frunzele plantelor de Glycine max (L.) Merr.,  soiul Deea  în 
condiții de secetă.

Variante
Umidi-
tatea,

% CTA

Conținutul caroten-
oizilor, g · 100 g m. p.

Conținutul acidului 
ascorbic, mg %

Conținutul
Prolinei, μm · 10-3/g m. p.

m ± m Δ, %* m ± m Δ, %* m ± m Δ, ori*

Martor
Optim, 70 32,93±0,23 52,17±1,03 6,58±0,19
Secetă, 35 23,95 ±0,81 54,74±1,45 16,10±0,47

CK
Optim, 70 34,68 ±1,00 54,29±0,97 7,79±0,25
Secetă, 35 28,94 ±0,72 20,83 57,15±0,84 4,45 26,84±0,83 1,67

Tiouree
Optim, 70 37,67 ±1,46 56,87±1,10 12,12±0,35
Secetă, 35 29,73 ±0,28 24,13 59,03±0,92 7,84 30,30±0,94 1,89

*- comparativ cu plantele martor în condiții de secetă

Plantele cu conţinut redus de ascorbat sunt sensibile la SRO, generate de stresul 
biotic şi abiotic sau la îmbătrânire, din considerente de scădere a detoxificării SRO.  
Acidul ascorbic şi glutationul, conectați prin ciclul acidului ascorbic – glutation 
reductaza, sunt esențiali pentru protecția de la destrucția oxidativă [15]. În condiții 
de secetă CK a asigurat o mărire a conținutului ascorbatului cu 4,45% și tioureea 
– cu 7,84%, comparativ cu plantele netratate. Se cere de menționat, că statusul 
total antioxidant prezintă o majorare semnificativă la toate plantele tratate cu SFA.  
La substanțele, care asigură protecția antioxidantă se atribuie compușii care, intrând 
în reacție cu SRO, au  proprietatea de a forma sau produși moleculari, sau radicali cu 
capacitate de reacție mai mică. 

Se știe, că stresul cauzat de secetă condiționează majorarea conținutului de 
aminoacizi liberi, în particular conținutul de prolină se mărește semnificativ, iar 
activitatea prolinoxidazei se reduce ca urmare a efectului secetei. Pre-tratarea foliară a 
plantelor cu soluțiile compușilor luați în studiu a condiționat o majorare semnificativă 
a conținutului de Pro (tab. 4.). Sairam R.K., Veerabhadra Rao K., Srevastava G.C., 
[17] explică efectul prolinei prin menținerea potențialului apei în țesuturile rădăcinii, 
tulpinilor și frunzelor. Acumularea și mobilizarea prolinei este corelată cu nivelul de 
toleranță la stresul cauzat de secetă a multor plante de cultură [14], dar se presupune, că 
Pro nu are numai efect de reglare osmotică.  Efectul Pro asupra rezistenței plantelor se 
datorează proprietății ei de a stimula includerea predecesorilor în proteinele celulare, de 
a majora capacitatea de reținere a apei, de a intensifica activitatea de translare a ARNm 
și stabiliza structura ribozomilor [9], și nu în ultimul rând cu rol de antioxidant. Se 
consideră, că compușii organici cu masa moleculară mică stabilizează structura terţiară 
a proteinelor celulelor la deshidratare [24]. Totodată sunt date, care demonstrează că 
acumularea rapidă şi considerabilă a acestor compuși este caracteristică organismelor 
sensibile, pe când păstrarea la nivel constant a lor este specifică plantelor tolerante [11]. 
Până în prezent semnificația unui atare mecanism de protecţie rămâne a fi subiectul 
discuțiilor. Ramanjulu S. şi Bartels D. [16] menționează, că necătând la faptul că astfel 
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de osmoliți ca manitolul, fructanele,  prolina, glicin-betainele etc., pot mări rezistența 
la secetă, mecanismele de protecţie induse de acești compuși încă nu sunt pe deplin 
cunoscute. Acumularea în cantități nu prea mari asigură, după cum s-a menționat mai sus, 
protecția macromoleculelor (inclusiv enzimelor, proteinelor şi lipidelor membranare) 
de la deshidratare, sporesc capacitatea de reținere a apei, pot lega formele reactive de 
oxigen produse în celule în condiţii de secetă, etc., pe când majorarea excesivă a Pro 
poate fi rezultatul scindării proteinelor. În prezent este bine stabilit, că prolina liberă 
are o acțiune poli funcțională, care se manifestă de rând cu altele și în proprietatea de a 
neutraliza speciile reactive de oxigen.

Incidența fluctuațiilor condițiilor mediului extern pe parcursul perioadei de vegetație 
a plantelor, condiționată de schimbarea climei pe Terra, este în continuă creștere și 
devine tor mai evidentă. Toleranța naturală la stres este un proces  foarte complex 
cu implicarea componentelor de reglare funcțională, specifice genotipului și care se 
activează la acțiunea secetei, frigului, salinizării precum și la acțiunea complexă a 
acestor factori, asigurând formarea stres-memoriei și cros-toleranței. În cercetările din 
lucrarea de faţă s-a stabilit, că SFA de tip citokininic, prin proprietatea de reglementare 
a status-ului apei  și majorare a capacității de detoxifiere a SRO, -reacții nespecifice, 
asociate cu toleranța la stresul hidric și termic, pot servi ca remedii potențiale de inducere 
a cros-toleranței. Plantele tratate seminal şi foliar cu tiouree mai slab sunt afectate de 
factorul de deshidratare (aer uscat, insuficiență moderată de umiditate) comparativ cu 
plantele martor (fig. 1). Coeficientul de afectare [20] este veridic mai mic şi comparativ 
cu valoarea acestuia  la plantele tratate cu citokinină. După reacția la stresul hidric 
(deshidratare) şi capacitatea de restabilire a funcțiilor, diferențele toleranţei la secetă a 
plantelor tratate cu SFA şi celor netratate sau dovedit a fi veridic semnificative. Devieri 
mult mai mici de la normă şi restabilire mai complet a test-criteriului după optimizarea 
condiţiilor de aprovizionare cu apă, precum și optimizarea regimului termic (25º C) 
au fost înregistrate la plantele tratate, în special, cu  tiouree. Tratamentul cu SFA, a 
micșorat reacția plantelor în momentul acțiunii factorului de stres, dar şi a asigurat o 
restabilire veridic mai completă a stării funcționale după ameliorarea condiţiilor. După 
ameliorarea condiţiilor hidro-termice plantele tratate au revenit ≈ complet la starea 
funcțională normală. Prin urmare, substanțele de tip citokininic au efect de co-activare 
a unor mecanisme comune  implicate în majorarea rezistenței plantelor la diferiți factori 
nefavorabili, oferind toleranță complexă. S-a stabilit că la plantele pre-tratate cu SFA și  
expuse la primele etape ale ontogenezei acțiunii unui stres cauzat de o secetă moderată  
se majorează rezistența integrală la deshidratare, arșiță și la răcire (fig. 1). 

Rata de majorare în condiții de secetă a toleranței induse de pre-tratarea plantelor  
Indra cu citokinină a atins valoarea de 48,2% și celor tratate cu tiouree constituia 89,6% 
comparativ cu rata de inducere a rezistenței dobândite la plantele netratate cu SFA în 
aceleași condiții de stres hidric. Analiza datelor prin prisma concepției cros-toleranței 
a confirmat ideea, că la acțiunea unui factor nefavorabil de intensitate moderată se 
activează mecanisme, care asigură toleranța și la alți factori stresogeni (fig. 1).

S-a stabilit, că plantele care au suportat un stres hidric moderat mai ușor suportă 
stresul termic – arșița (40º C) și temperatura scăzută (4º C). La plantele pre-tratate 
cu citokinină și tiouree, anterior supuse stresului hidric moderat, toleranța la răcire se 
mărește cu: 16,5 și 20,4 la sută, și toleranța la temperatura înaltă crește cu – 13,82 și 
16,16% respectiv. 
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  Fig. 1. Influența SFA asupra manifestării rezistenței plantelor de Glycine max 
(Merr) L., soiul Indra. Legendă: a – plante martor; b – plante pre-tratate cu citokinină; c – 
plante pre-tratate cu tiouree.

 Drept urmare la aceste plante a sporit rezistența integrală. Această constatare 
corespunde cu lucrările care demonstrează implicarea fitohormonilor în majorarea 
toleranței plantelor și la alți factori de stres abiotic, inclusiv, la secetă și temperatură 
scăzută, prin optimizarea dezactivării oxigenului reactiv, acumulării  glucidelor și 
reglării expresiei enzimelor cheie. 

Fitohormonii sau dovedit a fi un factor dominant  în medierea adaptării plantelor 
și manifestării rezistenței la umiditate suboptimală și stres hipo- și hipertermic. Datele 
obținute conduc spre concluzia, că SFA utilizate pentru pre-tratarea semințelor și 
aparatului foliar, atât la etapele inițiale ale dezvoltării individuale, cât şi în perioada 
critică pentru apă, accelerează procesele adaptive și condiționează  realizarea mai deplină 
a potențialului de rezistență la deshidratare, răcire și arșiță. Totodată s-a stabilit, că 
aceste SFA lărgesc diapazonul de temperatură, la care se manifestă toleranța plantelor. 
Deci, starea funcțională a plantelor în condiţii suboptimale de umiditate  poate fi reglată 
cu ajutorul substanţelor fiziologic active, care condiţionează consumul mai economicos 
şi utilizarea mai productivă a rezervelor de apă din sol. SFA măresc capacitatea 
ţesuturilor plantei de a reține apa, activează biosintezele şi acumularea fitomasei, ceea 
ce, în definitiv, asigură formarea unor plante mai viguroase şi reduc pierderile de recoltă 
în condiţii de umiditate suboptimală. Un rol semnificativ în activarea mecanismelor 
adaptării şi toleranţei la condițiile nefavorabile revine sistemului antioxidant, care la 
rândul său depinde de status-ul hormonal și gradul de hidratare a țesuturilor. În marea 
majoritate de cazuri status-ul înalt antioxidant este în corelație cu rezistența înaltă la 
factorul nefavorabil. După efectul acestor substanțe asupra status-ului apei și sistemelor 
de protecție antioxidantă, pot fi utilizați ca inductori ai rezistenței plantelor la secetă.

Concluzii
Rezultatele studiului permit de conchis, că strategia de optimizare a formării 

stres-memoriei și toleranței complexe trebuie să fie bazată pe următoarele principii 
științifice:

1. Optimizarea sau amplificarea toleranței plantelor poate fi asigurată prin utilizarea 
exogenă a agenților cu impact pozitiv asupra reacțiilor nespecifice primare de răspuns a 
plantei la acțiunea oricărui factor nefavorabil;

2. Ca test criterii de selectare și testare a inductorilor cros-toleranței pot servi: 
- gradul de co-activare exogenă a mecanismelor implicate în autoreglarea status-
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ului apei în condiții nefavorabile; 
- gradul de co-activare exogenă a mecanismelor implicate în protecția 

antioxidantă;
- intensificarea/stabilizarea sintezei compușilor cu funcții de reglare și protecție;
3. Aprecierea efectului inductorilor toleranței urmează a fi făcut și după caracterele 

integrale utile: morfologice (intensitatea proceselor de creștere) și agronomice 
(productivitatea și recolta).

Investigațiile au fost realizate în cadrul proiectului instituțional 15.817.05.08F
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