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Rezumat
Factorii de stres abiotic, inclusiv temperaturile ridicate, afectează  creșterea și 
dezvoltarea plantelor, determinate în principal de leziuni oxidative. În acest studiu a 
fost realizată tratarea seminţelor de castravete cu biostimulatorul Reglalg. Seminţele 
proaspăt germinate au fost supuse şocului termic (ŞT) cu temperatura de 430C. Aplicarea 
ŞT provoacă inducerea stresului oxidativ, efectele căruia au fost testate, apreciind starea 
plantulelor în vârsta de 4 zile. Efectele  ŞT s-au manifestat prin reprimarea proceselor 
de creştere şi acumulare a biomasei plantulelor, precum şi prin valorile  parametrilor, 
ce caracterizează stresul oxidativ. În extractele din rădăcini a fost observată sporirea 
activităţii catalazei, conținutului di-aldehidei malonice (DAM), conţinutului total de 
polifenoli şi flavonoide. Tratarea seminţelor înainte de germinare cu biostimulatorul 
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Reglalg a condiţionat activarea semnificativă a proceselor de creștere şi acumulare a 
biomasei plantulelor, determinată în vârstă de 4 zile. A fost stabilit, că rădăcinile 
plantulelor obţinute din seminţe tratate cu preparatul Reglalg manifestă o toleranţă 
sporită  faţă de ŞT. Biostimulatorul Reglalg influenţează benefic procesele de detoxifiere 
a SRO provocate     de  ŞT,  datorită modulării activităţii componentelor sistemului 
antioxidant de protecţie.
Cuvinte cheie; Cucumis sativus L., plantule, rădăcini, şocul termic, di-aldehida malonică, 
polifenoli, flavonoide, activitatea catalazei, biostimulatorul Reglalg. 
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Introducere
Creşterea, viabilitatea şi productivitatea plantelor este influenţată de un şir de 

factori abiotici, inclusiv de acţiunea temperaturilor extreme [14]. Multitudinea surselor 
literaturii de specialitate demonstrează, că daunele rezultate în urma expunerii plantelor 
acţiunii temperaturilor extreme în mare măsură se datorează stresului oxidativ, cauzat 
de formarea în exces a speciilor reactive de oxigen (SRO), inclusiv al peroxidului de 
hidrogen (H2O2) [12]. Efectele distructive ale surplusului SRO asupra celulelor generează 
afectarea proceselor morfologice, fiziologice şi biochimice în diferite compartimente 
ale celulelor vegetale [27, 12, 17]. Producerea în exces a SRO condiţionată de  acţiunea  
temperaturilor extreme provoacă peroxidarea autocatalitică a lipidelor și pigmenților, 
cauzând alterarea funcțiilor membranelor și, în special, pierderea semipermeabilității 
celulelor vegetale [19, 27, 12].

Datorită proceselor de protecție şi recuperare a deteriorărilor provocate de stresul 
oxidativ se realizează sporirea toleranţei plantelor faţă de acțiunea temperaturilor 
înalte. Printre acestea menţionăm  în mod deosebit procesele de menținere a stabilității 
membranelor celulare şi de detoxifiere a SRO [27,3,13]. Pentru contracararea efectelor 
nocive ale excesului de SRO și a proteja macromoleculele de daunele produse de 
procesele oxidative, în plante se desfăşoară protecţia, datorită inducerii activităţii

antioxidante a substanţelor enzimatice şi non enzimatice [22,12,7,13]. Astfel, 
micşorarea daunelor produse plantelor de ŞT este strâns corelată cu creșterea capacității 
de detoxifiere a SRO. [12,13]. Menținerea activități antioxidante la un nivel înalt permite 
plantelor să capteze în mod eficient SRO, în aşa fel să  diminueze efectul lor toxic pentru 
celule, fenomen ce în mare măsură determină toleranța plantelor faţă de stres.

Efectele negative ale stresului oxidativ pot fi atenuate atât datorită  cultivării 
genotipurilor de plante cu termotoleranţă sporită, cât şi prin sporirea capacităţii 
adaptive a lor cu ajutorul  reglatorilor de creştere [1,7,8,6] şi  substanţelor cu proprietăţi 
antioxidante [25,2,7,24,17]. Pentru sporirea termotoleranţei plantelor de castravete la 
acţiunea temperaturilor pozitive înalte au fost realizate un şir de investigaţii a efectelor 
diferitor compuşi chimici [22,23,28,21,7]. În aceste cercetări influenţa preparatelor 
asupra  termotoleranţei plantelor de castravete a fost apreciată  prin tratarea plantelor 
mature, atunci când procesele de dezvoltare a plantelor erau în plină desfăşurare. 
Cercetările realizate de noi au avut ca scop studiul efectelor biostimulatorului Reglalg 
[6] asupra seminţelor de castravete‚ determinând efectele preparatului asupra creşterii 
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şi dezvoltării plantulelor, precum şi schimbărilor parametrilor, ce caracterizează starea 
de  stres oxidativ la plantulele martor şi la cele supuse ŞT. 

Materiale şi metode
În cercetări au fost utilizate seminţele de castravete Cucumis sativus L., soiul 

Concurent. Înainte de germinare, semințele dezinfectate cu 0,03% peroxid de hidrogen 
[5], au fost incubate timp de 24 ore în frigider la temperatura 5°C în apă distilată, sau 
în soluție apoasă de 10-5 % a preparatului Reglalg. Ulterior seminţele au fost aranjate 
în cutii Petri pe hârtie de filtru, umectată cu apă distilată şi amplasate pentru germinare 
în termostat la întuneric, temperatura 250C şi  umiditatea relativă a aerului de 70 -80%. 
După 24 ore de incubare, seminţele germinate, cu lungimea radiculei de ≈ 1 cm au 
fost selectate şi divizate în 4 grupe. Plantulele din două variante martor obţinute din 
seminţele incubate în apă (M) şi soluţie apoasă a preparatului Reglalg (R-M) au fost 
amplasate în cutii Petri şi reintroduse în termostat pentru creştere în condiţiile descrise 
mai sus. Alte două grupe de plantule, obţinute din seminţele îmbibate în apă (M-ŞT) 
sau în soluţie a pretatului  Reglalg (R-ŞT) înainte de amplasarea pentru germinare au 
fost expuse acţiunii ŞT prin imersarea în apă  cu temperatura de 430C, pe parcursul 
a 10 sau 20 minute. Durata de creştere a plantulelor în cutii Petri pe hârtie de filtru 
îmbibată cu apă distilată, la temperatura de 250C şi întuneric a durat 4 zile, perioadă 
suficientă pentru a detecta efectele provocate de ŞT plantulelor, obţinute din seminţele, 
prealabil incubate în apă (M-ŞT) sau soluţie apoasă a preparatului  Reglalg (R-ŞT). 
Plantulele obţinute au fost fotografiate şi cântărite pentru a determina masa proaspătă 
a plantulelor din fiecare variantă. Ulterior au fost separate şi cântărite rădăcinile, 
care înainte de determinarea activităţii componentelor sistemului antioxidant au fost 
amplasate în congelator la temperatura de - 330C-340C. Statutul sistemului antioxidant 
defensiv din rădăcini a fost apreciat în baza activităţii catalazei, conţinutului total de 
polifenoli (CTP), conţinutului total de flavonoide (CTF) şi conţinutului di-aldehidei  
malonice (DAM). 

Activitatea catalazei, enzimă cheie de protecţie antioxidativă, a fost determinată 
în extractele din rădăcinile păstrate în congelator, care au fost fărâmițare în mortar 
de porţelan în prezenţa sticlei pisate. Extragerea enzimei a fost realizată în  soluția 
tampon 0,05 M Na / fosfat, pH=6,8, în raport masă umedă (g) : volumul soluţiei tampon 
(ml) egal cu 1 : 5. Apoi extractele omogenizate se agiotează 20 min, după ce au fost 
centrifugate la 15000 g timp de 15 min, la temperatura de -4°C. În supernatantele 
obţinute a fost determinată activitatea catalazei prin metoda spectrofotometrică, 
monitorizând descompunerea  H2O2 la λ= 240 nm [6]. Conţinutului total de polifenoli 
(CTP) şi flavonoide (CTF) a fost evaluat spectrofotometric. Absorbţia extractelor pentru 
CTP a fost  determinată la lungimea de undă 530 nm cu utilizarea reactivului Folin-
Ciocâlteu, iar pentru CTF  - la 415 nm [16]. Nivelul peroxidării lipidelor a fost apreciat 
prin determinarea spectrofotometrică a produsului final - conţinutului  di-aldehidei 
malonice (DAM), cu utilizarea acidului tiobarbituric [10]. Absorbţia a fost determinată 
spectrofotometric la lungimea de undă 532 nm, valorile  absorbției nespecifice fiind 
corectate la lungimea de undă 600 nm. Concentraţia DAM  a fost calculată utilizând 
coeficientul de extincție 155mM-1cm-1 .

Analiza statistică a datelor. Experimentele au fost efectuate în trei repetiţii. În 
fiecare repetiţie au fost utilizate câte 10 plante. Fiecare experiment a fost repetat de cel 
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puţin trei ori. Prelucrarea statistică a datelor a fost efectuată cu utilizarea programelor 
„Statistica 7” pentru computer, folosind Basic Statistics,  calculând valorile medii şi 
devierea standard a datelor determinate în trei repetiţii şi coeficientul de corelaţie.  

Rezultate şi discuţii 
Cercetările anterioare au demonstrat, că aplicarea ŞT cu temperaturile de 

40°C, 41°C, 42°C, 43°C, 44°C și 45°C semințelor germinate de castravete, atunci 
când lungimea radiculei  atingea ≈ 1cm , a generat  reducerea specifică a creșterii  
plantelor [5]. Efectele nocive ale factorilor nefavorabili pot fi atenuate prin 
aplicarea diferitor metode, inclusiv prin utilizarea  biostimulatorului Reglalg [8,6].  
Datele obținute în cercetările actuale, prezentate în figurile 1 şi 2 demonstrează, că 
creşterea şi dezvoltarea plantulelor de castravete, obţinute din seminţe umectate cu apă 
distilată (M), sau cu soluţie apoasă a preparatului Reglalg (R-M),  precum şi la plantele 
expuse ŞT (variantele M-ŞT şi R-ŞT) se modifică semnificativ. Comparând plantulele 
de castravete crescute din seminţe umectate în apă distilată cu cele umectate în soluţie 
apoasă a preparatului  Reglalg (M şi R-M), precum şi cele ce îndată după germinare 
au fost expuse acţiunii ŞT  cu +43oC pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT şi R-ŞT) 
putem observa  că în variantele cu aplicarea Reglalgului plantulele integre (figura 1) şi, 
în particular, sistemul radicular (figura 2), vizual sunt mai viguroase. 

Figura 1. Fotografiile 
plantulelor de castravete în 
vârstă de 46, 72 şi 96 ore, obţinute 
din seminţele umectate  cu apă 
distilată (M ) sau cu soluţie 
apoasă a biostimulatorului 
Reglalg (R-M) şi a variantelor 
experimentale care îndată după 
germinare au fost expuse ŞT 
pe parcursul a 10 şi 20 minute 
(M-ŞT) şi (R-ŞT). 

Diferențele  fenologice s-au confirmat şi în urma comparării valorilor biomasei 
proaspete a plantulelor integre  (figura 3), precum şi a rădăcinilor (figura 4).  
Ele confirmă eficienţa aplicării Reglalgului, atât la plantele martor, cât şi la cele expuse 
ŞT cu temperatura de +43oC. În general aceasta demonstrează că plantulele de castravete 
obţinute din seminţele tratate cu biostimulatorul Reglalg au suportat mai bine aplicarea 
ŞT. Acest efect poate fi o urmare a influenţei benefice a biostimulatorului, atât asupra 
termotoleranţei iniţiale, cât şi asupra proceselor de recuperare a deteriorărilor provocate 
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de ŞT [29]. Rezultate similare au fost raportate şi de cercetătorii din China [28], care au 
demonstrat influența benefica a aplicării soluţiei de acid salicilic în concentraţie de 2 
mM asupra seminţelor de castravete supuse  ŞT, în  ameliorarea rezistenţei  plantulelor 
în vârsta de 24 şi 48 ore. 

A. Plantele martor, crescute din seminţe 
tratate cu H2O.

B. Plante crescute din seminţe tratate cu 
Reglag.

Figura 2. Imaginea  plantulelor de castravete în vârsta de 4 zile în dependenţă de 
umectarea  seminţelor cu apă distilată (M) sau cu soluţie apoasă a biostimulatorului 
Reglalg  (R-M) şi a variantelor experimentale, care îndată după germinare au fost 
expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT) şi (R-ŞT). 

Figura 3. Acumularea biomasei proaspete a plantulelor integre  de castravete 
cu vârsta de 4 zile, obţinute din seminţele umectate  cu apă distilată (M, martor) sau 
cu soluţie apoasă a biostimulatorului Reglalg (R-M) şi a variantelor experimentale 
care îndată după germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute  
(M-ŞT) şi (R-ŞT). 

Protejarea  plantelor de influenţa negativă  a  acumulării SRO, inclusiv a H2O2, 
generată de aplicarea ŞT se realizează datorită inducerii sistemului antioxidant 
enzimatic [15]. Activarea  enzimelor antioxidante, inclusiv a catalazei, este sensibilă 
la schimbările de temperatură, iar inducerea acesteia se declanșează în dependenţă de 
valorile dozelor ŞT [7, 20]. 

Determinarea activităţii catalazei în rădăcinile plantulelor de castravete a 
demonstrat, că aplicarea ŞT cu temperatura de +43oC pe parcursul a 10 şi 20 minute  
induce majorarea semnificativă a activităţii catalazei în rădăcinile plantulelor, atât în 
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variantele M-ŞT apă, cât şi în varianta R-ŞT (figura 5).

Figura 4. Acumularea biomasei rădăcinilor plantulelor de castravete cu vârsta de 4 
zile, obţinute din seminţele umectate  cu apă distilată (M, martor) sau cu soluţie apoasă 
a biostimulatorului Reglalg (R-M) şi a variantelor experimentale care îndată după 
germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT) şi (R-ŞT). 

 În variantele cu tratarea seminţelor cu apă (M) aplicarea ŞT (M-ŞT) pe parcursul a 
10 şi 20 minute a cauzat majorarea activităţii catalazei în rădăcini cu ≈ 52 şi respectiv 
176%, comparativ cu martorul. La creşterea duratei de expunere a plantulelor la 
acţiunii ŞT activitatea catalazei a sporit, ceia ce indică  faptul, că extinderea perioadei 
de acţiune a ŞT cauzează intensificarea stresului oxidativ, provocând  inducerea mai 
substanţială a activităţii enzimatice, determinată de nivelul mai sporit de acumulare 
a  H2O2. Pe de altă parte, după cum putem observa din datele prezentate în figura 5, în 
variantele cu aplicarea preparatului Reglalg, atât în varianta  martor (R-M), cât şi cea 
experimentală (R-ŞT), nivelul activităţii catalazei este mai mic, decât în variantele fără 
utilizarea Reglalgului, ceia ce sugerează despre realizarea mai timpurie a proceselor de 
diminuare a conţinutului de H2O2 în plantele acestor variante. 

La aplicarea ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute activitatea catalazei în variantele 
experimentale (cu utilizarea Reglalgului) se majorează cu ≈ 62 şi respectiv 121%,  
comparativ cu varianta aplicării Reglalgului, dar  fără expunerea la ŞT. Raportarea 
valorile activităţii catalazei din  varianta cu aplicarea Reglalgului şi a ŞT cu durata de 
20 minute la valorile activităţii enzimatice în extractele variantei martor şi  a ŞT cu 
durata de 20 minute (figura 5) demonstrează  diminuarea semnificativă a activităţii 
catalazei în urma aplicări Reglalgului (cu ≈ 70%). 

Acest efect se datorează acţiunii benefice a preparatului Reglalg, cea ce a determinat  
detoxifierea mai timpurie a H2O2, şi  în final a asigurat diminuarea nivelului  deteriorărilor 
provocate de acesta. De aici rezultă, că sub influenţa Reglalgului în varianta martor şi 
cea experimentală starea plantulelor era la un nivel de funcţionare mai apropiat de 
cel de homeostază [9], în comparaţie cu plantele obţinute din seminţele netratate cu 
preparatul Reglalg.

Un rol important în protecţia şi adaptarea plantelor la acţiunea temperaturilor 
ridicate îl au metaboliţii secundari [7,17]. Compuşii fenolici, inclusiv flavonoidele, 
reprezintă antioxidanții endogeni  non-enzimatici, ce sunt pe larg antrenaţi în procesele 
de scindare a SRO şi ameliorarea rezistenţei  plantelor la diferite stresuri abiotice 
[10,17,4].  Analiza conţinutului total de polifenoli  şi flavonoide (figura 6 A şi B), a scos 
în evidență, că aplicarea ŞT asupra seminţelor de castravete proaspăt germinate , care 
au fost  tratate cu apă, sau Reglalg, cauzează majorarea conţinutului acestor compuşi în 
rădăcinile plantulelor de  castravete în vârsta de 4 zile.
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Figura 5. Activitatea catalazei în rădăcinile plantulelor de castravete cu vârsta de 
4 zile,  obţinute din seminţele umectate  cu apă distilată (M, martor) sau cu soluţie 
apoasă a biostimulatorului Reglalg (R-M) şi a variantelor experimentale care îndată 
după germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT) şi (R-ŞT).

Pe de altă parte, conţinutul total de polifenoli şi flavonoide  din rădăcinile 
plantulelor, crescute din seminţe tratate cu preparatul Reglalg, şi care îndată 
după germinare  au  fost expuse  acţiunii ŞT este la un nivel mai înalt, faţă  
de  plantulele martor (figura 6A şi 6B).Totodată conţinutul total de polifenoli 
(figura 6A) şi flavonoide (figura 6B)  în extractele din rădăcinile plantulelor din 
variantele martor sub influenţa aplicării Reglalgului a crescut cu 25 şi respectiv  
21 % faţă de varianta martor.  

În extractele din rădăcinile plantulelor de castravete, crescute din seminţe tratate cu 
preparatul  Reglalg şi care îndată după germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10ʹ 
şi 20ʹ a fost observată majorarea conţinutului total de polifenoli cu 13 şi respectiv 24% 
(figura 6A) şi flavonoide cu 24 şi respectiv 7% (figura 6B) faţă de variantele  martor 
(obținute din seminţele , tratate cu apă (M) sau suplimentar expuse  ŞT (M-ŞT). Aşa 
dar,  majorarea conţinutului total de polifenoli şi  flavonoide,  ca răspuns la acţiunea 
temperaturii ridicate, reprezintă, probabil, o parte a unei strategii adaptive, legate de 
suprimarea oxidării majorității moleculelor celulare, induse de stres, favorizând,  în aşa 
mod, sporirea toleranței faţă de stres [26].  

Stresul provocat de expunerea plantelor la temperaturi ridicate cauzează  producerea 
excesivă a SRO, care, de asemenea, condiţionează majorarea conţinutului di-aldehidei 
malonice (DAM), ce reprezintă un produs comun al peroxidării lipidelor şi un indice de 
diagnostic sensibil al leziunilor oxidative celulare [7]. În acest studiu, nivelul peroxidării 
lipidelor, după cum indică conţinutul DAM (figura 7)  extras din rădăcinile plantulelor 
de castravete în vârsta de 4 zile, obţinute din seminţe umectate în apă (M), sau în soluţie 
apoasă a preparatului Reglalg (R-M), şi expunerea ulterioară a seminţelor proaspăt 
germinate  acţiunii ŞT  pe parcursul a 10 şi  20 minute,  a crescut în mod semnificativ.

De remarcat,  inducerea deosebită a producerii DAM în rădăcinile plantulelor, 
obţinute din seminţe, umectate cu apă,  cât şi cu Reglalg, şi expuse imediat acţiunii ŞT 
cu temperatura  +430C cu durata de 20 minute,  unde conţinutul DAM a fost cu 131 şi 
respectiv 93% mai mare în  comparaţie cu variantele martor (M) şi (M-R).
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Figura 6. A: Conţinutul total de polifenoli (CTP) şi B: conţinutul total de flavonoide 
în extractele din rădăcinile plantulelor de castravete cu vârsta de 4 zile, obţinute din 
seminţele umectate  cu apă distilată (M, martor) sau cu soluţie apoasă a biostimulatorului 
Reglalg (R-M) şi a variantelor experimentale care îndată după germinare au fost expuse 
ŞT pe parcursul a 10 şi 20 minute (M-ŞT) şi (R-ŞT).

Figura 7. Conţinutul di-aldehidei malonice (DAM) în rădăcinile plantulelor de 
castravete cu vârsta de 4 zile, obţinute din seminţele umectate  cu apă distilată (M, 
martor) sau cu soluţie apoasă a biostimulatorului Reglalg (R-M) şi a variantelor 
experimentale care îndată după germinare au fost expuse ŞT pe parcursul a 10 şi 20 
minute (M-ŞT) şi (R-ŞT). 

Totodată, după cum se observă din datele expuse în figura 7, aplicarea  Reglalgului, 
reduce semnificativ efectul stresului oxidativ asupra membranelor celulare, în special 
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în varianta cu durata ŞT pe parcursul a 20 minute (R-ŞT). În extractele plantelor din 
această variantă peroxidarea lipidelor a diminuat cu 23%  faţă de varianta M-ŞT pe 
parcursul a 20 minute. Aceasta demonstrează acţiunea benefică a preparatului Reglalg 
asupra proceselor, ce determină reparaţia deteriorărilor provocate  membranelor celulare 
de acţiunea ŞT cu temperatura  de +430C. 

Rezultatele cercetărilor noastre indică în mod clar, că temperatura ridicată provoacă 
inducerea stresului oxidativ la plantulele de castravete, ceia ce cauzează  reducerea 
biomasei, sporirea activităţii catalazei şi a nivelului de oxidare al lipidelor, acumularea 
principalilor compuşi antioxidanți non-enzimatici, polifenolilor şi flavonoidelor.

Aplicarea soluţiei apoase a preparatului Reglalg pentru  tratarea seminţelor de 
castravete înainte de germinare majorează acumularea biomasei proaspete a plantulelor 
faţă de martor, asigură inducerea unui  efect benefic veridic asupra creşterii sistemului 
radicular şi a proceselor, ce asigură sporirea termotoleranţei plantelor  faţă de acţiunea 
temperaturilor  ridicate. 

Concluzii
Rezultatele cercetărilor demonstrează, că expunerea seminţelor de castravete1.

proaspăt germinate  acţiunii ŞT cu 430C provoacă inducerea stresului oxidativ, efectele 
căruia se detectează la plantulele în vârsta de 4 zile prin reducerea parametrilor de 
creştere, sporirea considerabilă a activității catalazei şi a conţinutului di-aldehidei 
malonice (DAM).

Majorarea conţinutului total de polifenoli, inclusiv al flavonoidelor, ca răspuns2.
la acţiunea temperaturii ridicate, atestă rolul acestor compuşi în diminuarea proceselor 
oxidative provocate de ŞT.

Tratarea seminţelor de castravete  înainte de germinare cu soluţie apoasă3.
a preparatului  Reglalg şi expunerea ulterioară a plantulelor germinate la ŞT cu 
temperatura de +43oC a  avut efecte benefice asupra parametrilor de creştere şi a 
proceselor, ce determină recuperarea deteriorărilor provocate de  ŞT, datorită   modularii 
componentelor sistemului antioxidant de protecţie, ce asigură detoxifierea SRO. 
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