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Rezumat
La trei modificaţii ale  reglatorului  natural de creştere (RNC) Reglalg, extrase din 
alga verde Spirogira sp. primăvara, vara şi toamna (modificaţii marcate respectiv ca 
R1, R2 şi R3), a fost studiată activitatea antioxidantă şi  influenţa asupra proceselor de 
germinare a seminţelor şi  creştere a plantulelor de castravete, precum şi a activităţii 
antioxidante a extractelor din rădăcini. Conţinutul substanţelor fenolice  şi capacitatea  
antioxidantă  totală (CAT)  a diferitor modificaţii ale preparatului Reglalg a  sporit 
consecutiv în preparatele obţinute din algele colectate primăvara, vara şi toamna. 
Tratamentele aplicate prin îmbibarea seminţelor de castravete  în soluţiile de R1, R2 şi 
R3 au manifestat influenţă benefică asupra germinării seminţelor şi creşterii plantulelor 
de castravete, sporind creşterea atât a rădăcinilor, cât şi  părţii aeriene. Din aceasta rezultă 
că efectele benefice ale modificaţiilor  preparatului  n-au  fost semnificativ influenţate de 
CAT. Activitatea peroxidazei (PO) asociate prin legături ionice de structurile celulare 
era cu atât mai înaltă, cu cât  activitatea antioxidantă a modificaţiei Reglalgului era mai 
înaltă. Tratamentele au indus modificări diferite (non corelate cu CAT a preparatului) 
ale activităţii PO  înglobate în pereţii celulari, precum şi a PO hidrofobe, sau catione. 
Tot odată, tratamentele cu soluţiile preparatului Reglalg  n-au influenţat activitatea PO şi 
ascorbat peroxidazei (APO) din apoplastul rădăcinilor.  Aceasta sugerează, că activitatea 
acestor peroxidaze nu este direct asociată cu procesele de creştere a rădăcinilor. 
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Introducere
Germinarea seminţelor  reprezintă  o fază specifică de dezvoltare din ciclul de viaţă 

a plantelor. Ea derulează în mai multe etape, coordonate într-o reţea complexă de reglare 
a fiecărei etape [4]. Iniţierea trecerii embrionului de la starea de repaus la starea activă,  
ca regulă, este iniţiată de îmbibarea seminţelor cu apă.  Îndată cu îmbibarea,  în celule 
are loc declanşarea unui şir de reacţii  oxido-reductive, cu participarea nemijlocită a 
oxigenului. Acestea provoacă producerea  speciilor  reactive ale oxigenului (SRO), 
inclusiv  O2¯•, H2O2, HO• [36]. Excesul radicalilor liberi poate genera daune oxidative 
la diferite  niveluri, inclusiv molecular, biochimic, fiziologic, şi celular [2, 23].  
Tot odată, SRO joacă un rol important în controlul proceselor biochimice şi fiziologice 
ce asigură germinaţia seminţelor [36,2,23]. În ţesuturile vegetale controlul conţinutului 
SRO este efectuat de peroxidază (PO), catalază (Cat), superoxid reductază (SOR),  
ascorbat peroxidază (APO) şi alte componente ale sistemului enzimatic antioxidant 
[1,15,13], precum şi a compuşilor biochimici antioxidativi ne enzimatici [39,27].  
În legătură cu aceasta, un interes deosebit reprezintă elucidarea legăturilor posibile 
dintre schimbările activităţii acestor enzime şi efectele benefice  ale reglatorilor 
naturali de creştere RNC asupra proceselor de germinaţie ale seminţelor, precum şi 
asupra dezvoltării  plantulelor [5,26,24,28]. Este cunoscută influenţa benefică a RNC 
asupra desfăşurării proceselor fiziologice şi biochimice ale organismelor vegetale, ceia 
ce duce la sporirea rezistenţei şi productivităţii plantelor în condiţii de stres [40, 9]. 
În practică, aplicarea RNC poate fi realizată prin mai multe modalităţi.  Printre cele 
mai eficiente şi economic avantajoase se consideră tratarea seminţelor cu soluţii de 
RNC înainte de semănat. Aceasta poate duce la accelerarea desfăşurării proceselor pre-
germinative, îmbunătăţirea ratei de germinaţie şi performanţă a  plantelor [9]. 

Printre RNC utilizaţi în practica agricolă un loc aparte ocupă cei extraşi din plante 
[40, 8].  Efectele biologice ale acestor preparate poate varia datorită compoziţiei diferite 
ale compuşilor activi în dependenţă de specie şi starea fiziologică a plantei. Obiectivul 
acestui studiu a fost determinarea efectelor biologice ale diferitor modificaţii ale 
preparatului Reglalg aplicate asupra seminţelor de castravete. Preparatul Reglalg a fost 
extras din alga Spirogira sp., colectată în condiţii naturale primăvara, vara şi toamna. 
Cele trei modificaţii ale Reglalgului au fost standardizate după conţinutul acidului 
arahidonic, el fiind egal cu 1% în toate modificaţiile preparatului.

Materiale şi metode
Ca obiect de studiu au  servit seminţele de castravete Cucumis sativus L. soiul 

Concurent.  În calitate de RNC a fost utilizat preparatul Reglalg extras din alga verde 
Spirogira sp. primăvara (R1), vara (R2) şi  toamna (R3). Modificaţiile R1, R2 şi R3 
au fost standardizate după conţinutul acidului arahidonic, concentraţia căruia era egală 
cu 1% în toate trei modificaţii. Înainte de germinare seminţele au fost bine spălate, 
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dezinfectate cu soluţie de 0,02 % permanganat de potasiu şi apoi  îmbibate pe parcursul 
a 24  ore în apă distilată (martor),  sau în soluţii cu diferite diluţii (1/100, 1/200 şi 
1/400) ale preparatului Reglalg. Ulterior, seminţele au fost spălate cu apă distilată, 
aranjate în cutii Petri cu două straturi de hârtie de filtru, umectată cu apă distilată şi 
amplasate pentru germinare în termostat, la  întuneric şi temperatura +25°C. După 
24 ore de incubare în toate variantele se manifesta germinarea a 100% de seminţe.   
După 72 ore de incubare au fost evaluaţi indicii biometriei (biomasa rădăcinilor şi părţii 
aeriene, precum şi înălţimea tulpiniţelor). 

Extragerea  enzimelor din rădăcini.
Izolarea extractelor enzimatice din apoplastul radicular. Rădăcinile plantulelor 

de castravete au fost secţionate în segmente cu lungimea de 2 mm, expuse infiltrării 
prin vacuum (60 kP) timp de 5 minute soluţiei tampon de 0,05 M fosfat de sodiu, cu 
adaos de 1.5% (w/v) polivinilpolipirrolidon, 1 mM EDTA şi  0.5 mM fenilmetilsufonil 
fluorid, pH 6,8. Apoi, fluidele din apoplast au fost recuperate prin centrifugarea la 500 
g pe parcursul a 20 min. 

Izolarea enzimelor solubile. Pentru obţinerea extractelor enzimatice din fracţia 
proteinelor solubile, rădăcinile plantulelor de castravete au fost macerate în 0,05 M 
soluţie tampon fosfat de sodiu, cu adaos de 1.5% (w/v) polivinilpolipirrolidon, 1 
mM EDTA şi 0,5 mM fenilmetilsulfonil florid, pH 6,8. Proteinele solubile extrase au 
fost separate prin centrifugarea la 16000 g pe parcursul a 15 min.

Izolarea proteinelor legate. Pentru separarea fracţiei proteinelor legate prin legături 
hidrofobe, ionice şi cationice de pereţii celulari au  fost folosite precipitatele, obţinute 
după separarea proteinelor solubile. Precipitatele au fost tratate în conformitate cu 
protocolul [42], cu unele modificaţii. După extragerea şi separarea lor prin centrifugare, 
sedimentul a fost utilizat pentru analiza proteinelor legate de pereţii celulari prin 
legături cationice.  Pentru extracţia şi separarea lor sedimentul a fost incubat în soluţie 
de 1,5 % de celulază şi pectinază  timp de 24 ore, la temperatura de 27ºC. Pentru analiză 
a servit supernatantul obţinut în urma centrifugării la 15 000 g pe parcursul a 30 min. 

Determinarea activităţi enzimelor. Activitatea ascorbat peroxidazei (APO) (EC 
1.11.1.11) a fost determinată după metoda [10], reacţia fiind monitorizată la 290 nm 
(coeficientul de extincţie a acidului ascorbic = 2.8 mM-1cm-1). Activitatea cantitativă a 
peroxidazei (PO) (EC 1.11.1.7) a fost determinată spectrofotometric în baza măsurării 
ratei de oxidare enzimatică a benzidinei în prezenţa H2O2 [20]. Coeficientul de extincţie 
a benzidinei = 3,8  mM-1cm-1. Pentru determinarea activităţii catalazei  (EC 1.11.1.6) a 
fost utilizată metoda spectrofotometrică, monitorizând diminuarea absorbţiei la 240 nm 
la descompunerea peroxidului de hidrogen pe parcursul a 2-3 minute [3]. Coeficientul 
de extincţie a H2O2 = 39,4 mM mM-1cm-1.

Determinarea compuşilor fenolici. Conţinutul total a compuşilor fenolici (CTF) a 
fost determinat după metoda [38] cu utilizarea reagentului Folin-Ciocăltău,  concentraţia 
totală a lor în masa vegetală fiind exprimată în echivalenţi ai acidului galic  în 1 gram 
de masă proaspătă.  

Capacitatea antioxidantă  a extractelor. Capacitatea antioxidantă totală (CAT) a 
extractelor rădăcinilor de castravete a fost măsurată spectrofotometric în conformitate 
cu  metoda [25] şi exprimată în echivalenţi a acidului ascorbic într-un gram de biomasă 
proaspătă. 
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Analiza statistică a datelor.  Analiza statistică a datelor  a fost efectuată cu utilizarea 
programelor „Statistica 7” pentru computer, folosind Basic Statistics. Valorile obţinute 
la toţi parametrii pentru plantulele lotului martor, au fost considerate ca valori de 
referinţă, la care au fost raportate rezultatele determinărilor efectuate la loturile tratate 
cu soluţiile modificaţiilor R1, R2 şi R3 ale Reglalgului. Fiecare experiment a fost repetat 
cel puţin de trei ori, fiind calculată media şi devierea standard a mediei.

Rezultate şi discuţii 
Înainte de a determina activitatea biologică a diferitor modificaţii ale preparatului 

Reglalg, a fost determinată CAT a acestora. Rezultatele estimării CAT a preparatului  sunt 
prezentate în figura 1. După cum se poate observa,  valorile CAT a diferitor modificaţii 
ale preparatului variază foarte larg. Valoarea cea mai joasă a CAT este caracteristică 
pentru R1. Ea este depăşită cu 1,6  şi 6 ori de către R2 şi respectiv R3. De aici rezultă, 
că în extractele obţinute din alga Spirogira sp. conţinutul substanţelor antioxidative 
sporeşte progresiv în perioada de vară şi toamnă. Totodată menţionăm, că concentraţia 
acidului arahidonic, substanţa după care preparatul a fost standardizat, a fost adusă la 
concentraţia de 1% în cele trei modificaţii ale Reglalgului.  

Figura 1. Capacitatea antioxidantă totală  (CAt) 
a modificaţiilor preparatului Reglalg (R1,R2,R3).

Pentru a testa activitatea biologică a preparatului au fost utilizate seminţele de 
castravete.  În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele obţinute. 

Putem observa, că stimularea acumulării biomasei şi înălţimii  tulpinii a depins 
atât de modificaţia Reglalgului, cât şi gradul de diluţie a lui. Modificaţiile R1 şi R3 au 
stimulat preponderent creşterea biomasei părţii aeriene, atunci când R2  a    stimulat 
mai   substanţial  masa rădăcinilor.

În general, toate trei modificaţii ale Reglalgului la gradul de diluţie 1/200 au 
avut efecte stimulatoare atât asupra sporirii biomasei rădăcinilor şi părţii aeriene, cât 
şi asupra creşterii tulpinilor în înălţime. La toate cele trei diluţii testate, dintre cele 
trei modificaţii a Reglalgului, modificaţia R2 a manifestat tendinţa de a influenţa mai 
substanţial creşterea biomasei plantulelor.   

Analiza comparativă a datelor prezentate în figura 1 şi tabelul 1 demonstrează că 
activitatea biologică a modificaţiilor Reglalgului, ca reglator de creştere, aparent nu 
este dependentă de capacitatea antioxidantă a lui. Lipsa legăturilor evidente dintre 
capacitatea antioxidativă a diferitor modificaţii ale Reglalgului şi a parametrilor de 
creştere ale plantulelor de castravete reprezintă un interes deosebit.         

Datele literaturii de specialitate demonstrează,  că procesele de germinaţie şi creştere 
ulterioară a plantelor sunt însoţite de formarea SRO în ţesuturile vegetale, precum şi 
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de activarea sistemului antioxidant, inclusiv a enzimelor oxido-reducătoare, implicate 
în anihilarea excesului de  radicali liberi [1, 2, 13, 36]. Având în vedere aceasta, noi  
ne-am propus să cercetăm dacă activitatea biologică a modificaţiilor Reglalgului, 
care au potenţial oxido-reductiv foarte diferit, este însoţită de modificări specifice ale 
activităţii enzimelor implicate în descompunerea SRO.

Tabelul 1.  Lungimea tulpinii, acumularea biomasei rădăcinilor şi părţii aeriene 
ale plantulelor de castravete, soiul Concurent în vârstă 3 zile,  sub influenţa diferitor  
modificaţii ale preparatului Reglalg şi gradului de diluţie cu apă a lor realizată înainte de 
amplasarea seminţelor la germinare.

Variantele incubării 
seminţelor înainte de 

germinaţie.

Diluţiile cu 
apă 

aplicate

Acumularea biomasei, % faţă de martor Înălţimea 
tulpinilor, %

faţă de martorRădăcinile Partea aeriană

Apă* ------ 100 100 100

Reglalg 1
1/100 104,7 ± 2,43 112,2 ± 0,92 112,3 ± 6,99
1/200 106,4 ± 0,71 110,0 ± 0,77 122,4 ± 12,18
1/400 103,3 ± 0,64 110,9 ± 0,95 121,7 ± 6,88

Reglalg 2
1/100 100,2 ± 1,24 110,0 ± 1,76 122,6 ± 4,92
1/200 123,3 ± 1,70 119,0 ± 0,82 125,2 ± 5,66
1/400 122,0 ±  1,49 113,2 ± 0,36 121,0 ± 9,05

Reglalg  3
1/100 99,6 ± 1,43 104,1 ± 0,76 105,6 ± 4,92
1/200 105,9 ± 0,70 110,0 ± 1,57 121,0 ± 3,97
1/400 100,3 ± 2,66 108,5 ± 1,42 125,7 ± 5,83

*În ziua a 3, la varianta martor masa rădăcinilor şi părţii aeriene atingea 0,05 g/plantă  şi 
respectiv 0,09 g/plantă, iar înălţimea tulpinii  -  2,7 cm.

Pe figura 2 sunt prezentate datele privind modificarea activităţii APO şi PO sub 
influenţa Reglalgului. Activitatea APO şi a PO  nespecifice din apoplastul rădăcinilor 
plantulelor de castravete n-a fost afectată semnificativ de  tratarea seminţelor cu soluţii 
ale preparatului Reglalg. Numai la varianta cu aplicarea R2  se observă explicit tendinţa 
de diminuare a activităţii  APO din apoplast. De menţionat, că activitatea APO din 
apoplast era de circa 3,7 ori mai joasă în comparaţie cu activitatea totală a PO din 
acelaşi compartiment celular (Fig. 2A). Datele literaturii de specialitate  demonstrează 
că în apoplast activitatea  APO diminuează, iar a PO nespecifice, dimpotrivă, se  
majorează  [10].

Putem presupune, că aceasta sugerează despre implicarea diferenţiată şi specifică a 
APO din familia PO totale. Ea este considerată o enzima antioxidantă, rolul fiziologic 
fiind limitat la cel de captare a SRO, în timp ce PO nespecifice, în principal,  utilizează  
H2O2 pentru oxidarea substraturilor. Prin reacţia lor specifică, PO din apoplast stabilesc 
legăturile transversale dintre compartimentele matricei prin polimerizarea ligninei, 
astfel sporind rigidizarea  şi reducând extensibilitatea pereţilor celulari [32]. 

În legătură cu aceasta putem menţiona, că în experimentele noastre activitatea PO 
din fracţia proteinelor solubile (Fig. 2B) s-a caracterizat prin tendinţa de diminuare 
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cu atât mai pronunţată, cu cât  activitatea antioxidantă a modificaţiei preparatului  
era mai înaltă. 

Figura 2. Activitatea PO şi APO din apoplast (A) şi a PO din fracţia proteinelor 
solubile (B) ale rădăcinilor plantulelor de castravete, soiul Concurent, obţinute din 
seminţele tratate cu soluţii ale diferitor modificaţii ale preparatului, diluate cu apă în 
raportul 1/200.

Diferenţa activităţii acestor PO în extractul obţinut din plantulele variantei tratate 
cu R3 a  fost semnificativ mai mică în comparaţie cu extractele obţinute din plantele 
martor.  Totodată este necesar de menţionat, că  activitatea PO din fracţia proteinelor 
solubile  a fost de 2 şi 7,5 ori  mai înaltă în comparaţie cu activitatea enzimatică a PO şi 
respectiv a  APO din apoplastul rădăcinilor (comparaţi figura 2 A şi 2 B). În conformitate 
cu datele despre influenţa benefică a Reglalgului asupra acumulării biomasei (Fig.1), 
aceste rezultate demonstrează, că preparatul stimulează procesele de creştere (care ca 
regulă corelează cu apariţia SRO), asociate cu creşterea activităţii PO nespecifice din 
interiorul celulei şi diminuarea APO din apoplast. Tendinţa de diminuare a activităţii 
catalazei în extractele din rădăcinile plantulelor obţinute în variantele  experimentale 
(Fig.3) susţine această explicaţie. 

Figura 3. Modificările activităţii PO, înglobate în pereţii celulari ale celulelor 
rădăcinilor prin legături hidrofobe, ionice şi cationice, sub influenţa diferitor modificaţii 
ale preparatului  Reglalg.

Ne cătând la faptul că modificaţiile Reglalgului au demonstrat efecte comparabile 
asupra creşterii biomasei plantulelor de castravete, activitatea PO, înglobate în pereţii 
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celulari şi legată de compuşii lor prin legături hidrofobe, ionice şi cationice (Fig.3) 
se deosebesc semnificativ. Sub influenţa Reglalgului scade activitatea PO legate de 
membranele celulare prin legături ionice şi cationice.   Activitatea PO  legate prin 
legături hidrofobe n-a fost afectată semnificativ de Reglalg. Totodată menţionăm 
lipsa legăturilor pozitive dintre diminuarea activităţii PO şi capacitatea  antioxidantă 
a preparatului. Dimpotrivă, sub influenţa preparatului R1, care a demonstrat cea mai 
joasă activitate antioxidantă, s-a realizat diminuarea cea mai profundă a PO legate de 
membrane prin legături ionice. 

Având în vedere faptul, că aplicarea diferitor modificaţii ale preparatului Reglalg a 
influenţat în mod diferit  activitatea PO şi catalazei, noi ne-am propus să determinăm 
dacă tratarea seminţelor cu soluţii ale preparatului Reglalg a provocat inducerea 
schimbărilor în conţinutul substanţelor fenolice şi activităţii lor antioxidante, care 
la rând cu sistemul enzimatic, joacă un rol important  în determinarea proceselor de 
scindare a SRO din celulele plantelor [1,18]. 

În figura 4 sunt prezentate datele privind conţinutul substanţelor fenolice şi 
capacitatea antioxidantă a lor în extractele din rădăcinile plantulelor de castravete, 
obţinute din seminţe tratate cu diferite modificaţii ale preparatului Reglalg. Menţionăm 
că Reglalgul, în toate modificaţiile, n-a influenţat semnificativ nivelul conţinutului total 
de fenoli (CTF)  şi capacitatea antioxidantă totală a extractelor din rădăcinile plantulelor 
de castravete, crescute din seminţe  tratate cu acest preparat. Aceste date demonstrează, 
că activitatea biologică a preparatului Reglalg nu este dependentă direct de capacitatea 
lui antioxidantă. 

Literatura de specialitate privind influenţa substanţelor fenolice asupra germinării 
seminţelor şi creşterii plantulelor de castravete este contradictorie. Unii cercetători [37]  
au demonstrat că tratarea seminţelor de castravete cu soluţii de  catehol, acid galic, sau  
acid  pirogalic, reprezentanţi ai substanţelor fenolice, a dus la majorarea conţinutului 
total de fenoli în extractele din plantulele de castravete, dar tot odată şi la diminuarea 
semnificativă a procentului de germinare, creştere a radiculei şi hipocotilului, precum 
şi a biomasei plantulelor.

Figura 4. Influenţa tratării seminţelor 
de castravete cu soluţiile diferitor 
modificaţii ale preparatului Reglalg diluate 
cu apă în raportul 1/200  asupra conţinutului 
total de compuşi fenolici (CtF) şi a  (CAt) 
din extractele  rădăcinilor plantulelor de 
castravete, soiul Concurent.

După alţi autori [31], tratarea rădăcinilor plantulelor de castravete cu soluţii ale  
acidului ferulic şi p-cumaric n-a condus la fluctuaţii esenţiale ale nivelului compuşilor 
fenolici liberi, dar au fost remarcate  schimbări semnificative ale nivelului glicozidelor 
acestora. Menţionăm, că, spre deosebire de condiţiile cercetărilor menţionate, cercetările  
noastre au fost realizate în urma tratării seminţelor cu concentraţii ale preparatului 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014

65

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(323) 2014

Reglalg, care stimulează (nu diminuează) germinaţia şi creşterea biomasei plantulelor 
obţinute. 

Aşa dar, rezultatele obţinute suportă ipoteza noastră, că modificaţiile preparatului 
Reglalg, în special R 2, aplicat seminţelor în diluţia 1/200, favorizează procesele de 
creştere şi dezvoltare a plantulelor de castravete. Totodată, tratarea seminţelor prin 
îmbibare cu  preparatul Reglalg conduce la formarea în exces a SRO în rădăcinile 
plantulelor obţinute, ceia ce se confirmă prin nivelul activităţilor enzimelor implicate  
în diminuarea conţinutului SRO. 

Concluzii
Capacitatea antioxidantă ale diferitor modificaţii ale preparatului 1. Reglalg, 

standardizate după conţinutul acidului arahidonic, diferă substanţial  şi sporeşte 
consecutiv în preparatele obţinute din algele colectate primăvara, vara şi toamna.

Toate cele trei  modificaţii ale preparatului 2. Reglalg (obţinute din algele 
colectate primăvara, vara şi toamna)au demonstrat activitate biologică benefică asupra 
germinaţiei şi creşterii seminţelor de castravete.

Activitatea peroxidazelor asociate prin legături ionice de structurile celulare  3. 
ale rădăcinilor plantelor obţinute din seminţe tratate cu Reglalg este cu atât mai înaltă, 
cu cât  capacitatea antioxidantă a modificaţiei preparatului este mai înaltă. Aceasta 
sugerează că activitatea acestor peroxidaze nu este direct asociată cu procesele de 
creştere a rădăcinilor. La fel   n-au fost elucidate legităţi specifice privind activitatea 
indusă a peroxidazelor hidrofobe, sau cationice şi modificaţia preparatului Reglalg. 
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