
40

ACTIVITATEA FERMENŢILOR ANTIOXIDATIVI ŞI REACŢIA 
PLANTELOR LA SECETĂ ÎN PERIOADELE CRITICE

Ştefîrţă Anastasia
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Introducere

În condiţii naturale plantele sunt deseori expuse la acţiunea celor mai diverşi factori 
stresogeni, care condiţionează reducerea considerabilă a productivităţii mezo telor 
de cultură. De regulă, schimbările nu prea mari şi de scurt timp a factorilor mediului 
extern nu provoacă perturbări însemnate a proceselor vitale datorită proprietăţii 
organismului vegetal de a păstra funcţiile la un anumit nivel, relativ stabil, - proprietate 
de homeostatare a funcţiilor. Dar impactul subit şi de lungă durată al factorilor 
nefavorabili, în particular al secetei, provoacă dereglarea multor procese vitale şi, 
deseori, chiar moartea organismului. În aceste condiţii inhibarea proceselor  ziologice 
poate atinge pragul critic, la care nu se realizează programul genetic al ontogenezei 
organismului. Răspunsul şi adaptarea organismului în condiţii sub optimale sunt 
asigurate de existenţa unui sistem complex de reglare a stării funcţionale care activează 
la diferite nivele de organizare. La nivel de organism efectul stresului, cauzat de secetă, 
de cele mai multe ori este perceput ca o stopare a creşterii în rezultatul perturbării 
status-ului apei şi inhibării fotosintezei. Modul în care planta reacţionează la secetă pe 
parcursul dezvoltării individuale este diferit cu urmări directe asupra productivităţii. 
Impactul negativ este îndeosebi de mare în cazul când seceta coincide cu perioadele 
critice de sensibilitate a plantei faţă de condiţiile de umiditate. A fost stabilit [27] că 
seceta la etapele iniţiale a organogenezei plantelor cerealiere condiţionează dereglarea 
dividerii celulelor şi germinării seminţelor; la etapa IV – V – reducerea paniculului; la a 
VI-a – formarea polenului steril. Gradul de sterilitate a polenului la o secetă de zece zile 
atinge 95 la sută. Seceta din timpul în oririi cauzează uscarea polenului şi stigmatelor 
şi inhibă procesul de polenizare. Arşiţa şi neajunsul de apă în timpul paniculării (etapa 
a VIII a organogenezei) in uenţează puternic in orescenţele feminine, deoarece în 
acest timp are loc formarea sacilor embrionari ai ştiuleţilor. Reacţia plantelor la secetă 
este diferită în diferite etape ale organogenezei în funcţie de afectarea organelor în 
formare [15, 26].

La nivel molecular, impactul negativ al factorului de stres poate   parţial o consecinţă 
a distrucţiei oxidative a moleculelor biologic importante ca urmare a dezechilibrului 
dintre producţia formelor reactive de oxigen (FRO) şi protecţia antioxidativă. 

Funcţionarea şi dezvoltarea plantelor în mediu  uctuant nu ar   fost posibilă 
fără existenţa sistemelor de protecţie, la care la nivel celular sunt atribuite sistemele 
specializate fermentative şi nefermentative antioxidative. În prezent tot mai mult 
se discută participarea acestora în formarea şi realizarea reacţiilor potenţialului de 
rezistenţă a organismului la diferiţi factori nefavorabili [23, 24].

În literatura recentă activarea sistemului de protecţie antioxidativă se discută prin 
prisma modi cărilor adaptive la nivel macromolecular şi celular, şi se asociază cu 
mecanismele de formare (realizare) a rezistenţei. Totuşi, se menţionează, că această 
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problemă este departe de a   pe deplin rezolvată, despre care fapt atestă existenţa unor 
puncte de vedere alternative sau chiar contradictorii [16,17]. La moment comparativ 
puţin se cunoaşte despre corelaţia rezistenţei la secetă a plantelor şi activitatea 
fermenţilor antioxidativi. 

În acest context scopul studiului prezent a constat în evaluarea rolului fermenţilor 
antioxidativi în formarea / realizarea toleranţei plantelor la secetă pe parcursul 
dezvoltării individuale.

Materiale şi metode

În calitate de obiecte de studiu au servit plantule şi plante de Zea mays L., cultivarele 
LG 2305 şi X5P515 cu potenţial diferit de rezistenţă la secetă. Experienţele s-au efectuat 
în condiţii de umiditate controlată în laborator şi în Complexul de vegetaţie al IGFP. Pe 
parcursul ontogenezei analizele s-au realizat pe plante, crescute în containere Mitcerlih 
cu capacitatea 30 kg sol absolut uscat.

Antrenarea sistemului fermentativ de protecţie antioxidativă şi efectul secetei 
la etapele iniţiale ale ontogenezei s-a studiat în experienţe de laborator la fazele „ 
germinare” şi de „III frunze”.

Schema experienţelor de laborator: 
Martor – plante crescute în condiţii optime;1. 
Plante, crescute în condiţii de inaccesibilitate a apei -1,5 MPa PEG 2. 

6000
.

Activitatea peroxidazelor (AscPO, GwPO), catalazei (CAT), superoxiddismutazei 
(SOD) s-a determinat în frunzele plantulelor după 24 şi 48 ore de stres la etapele I (faza 
de germinare) şi II (faza frunza a III-ea). 

Rolul protectiv al fermenţilor antioxidativi în reacţia plantelor la secetă la etapele: 
IV – V (faza frunza a V-ea); VI – VII (faza frunza a IX-a) şi VIII-IX (fazele paniculare-
în orire) ale organogenezei a fost elucidat în experienţe de vegetaţie cu umiditate 
controlată.

Schema experienţelor de vegetaţie:
variantă - Martor – plante pe fond de umiditate permanentă optimală, 70% 1 

CTA;
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA la etapele a IV-a - V-a a 2 

ontogenezei; 
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA la etapa a VI-a a ontogenezei;3 
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA la etapa a VII-a a ontogenezei;4 
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA la etapa a VIII-a a ontogenezei. 5 

Durata stresului hidric a constituit 7 zile. 

Activitatea SOD s-a determinat prin metoda [5] prin inhibarea reducerii fotochimice 
a nitroblu tetrazoliului. Mediul de incubare conţinea K - Na - fosfat-tampon (60mM, 
pH 7,8), metionin (13mM), ribo avin (2µM), nitroblu tetrazoliu (63µM), EDTA 
(0,1mM) şi 100µl de extract. Durata reacţiei - 10 min. la intensitatea luminii lămpilor 
cu  uorescenţă 15W. În calitate de control serveau mostrele incubate la întuneric. Ca 
unitate convenţională de activitate a SOD a fost considerată activitatea fermentului 
ce inhibă 50% din fotoreducerea nitroblutetetrazoliului. Activitatea CAT - prin 
metoda Chance B. şi Machly A. (7) prin determinarea spectrofotometrică la λ 240 
nm a descompunerii H

2
O

2
; GwPO - după intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi – 
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fenol) ca donator de hidrogen în prezenţa H
2
O

2
, λ 470 nm; AscPO – prin monitorizarea 

ratei de oxidare a ascorbatului la λ 290 nm [13]. Omogenizarea materialului vegetal 
şi extracţia – conform descrierii [11]. Datele despre parametrii status-ului apei şi 
activitatea fermenţilor antioxidativi în frunzele plantelor sunt reprezentate ca media a 5 
reproducţii ± eroarea standard. Analiza statistică a rezultatelor s-a efectuat cu ajutorul 
setului de programe „Statistica 7” pentru computere.

Rezultate şi discuţii

Se consideră că inducţia protecţiei antioxidative este unul din componentele 
mecanismului de toleranţă a plantelor de la acţiunea diferitor factori nefavorabili 
[8] . Fiind enzime inducibile, fermenţii antioxidativi sunt prezenţi practic în toate 
compartimentele celulare, inclusiv în apoplast [21, 24]. Compuşi activi ai oxigenului 
se formează continuu pe întreg parcursul ontogenezei plantelor, însă stresul oxidativ 
este prioritar, în deosebi, în condiţii adverse de mediu. În condiţii optime enzimele 
şi metaboliţii antioxidativi cupează FRO, minimizând distrucţiile oxidative. Graţie 
funcţionării sistemelor de protecţie antioxidativă, în celule în condiţii normale se 
păstrează un echilibru dinamic al proceselor de formare şi de lichidare a FRO. Prima 
linie de protecţie de la distrucţiile oxidative revine superoxiddismutazei, care întrerupe 
oxidarea macromoleculelor din celule deja la etapa formării superanionradicalilor liberi 
prin dismutarea acestora. 

Analiza rezultatelor studiului efectuat a demonstrat, că capacitatea plantelor de 
protecţie efectivă de la acţiunea negativă a stresului oxidativ, indus de secetă, este 
diferită la diferite etape de dezvoltare individuală ( tab.1). S-a înregistrat existenţa unei 
ritmicităţi în activitatea enzimelor sistemului de protecţie antioxidativă pe parcursul 
ontogenezei plantelor indiferent de condiţiile de umiditate şi temperatură. La fazele 
„germinare” şi „frunza a III-a” activitatea enzimatică antioxidativă este minoră şi se 
intensi că pe măsura creşterii şi dezvoltării, atingând maximum de activitate la fazele 
„frunza a V-ea” şi „paniculare – în orire”. După cum urmează din datele  g.1(II), 
activitatea fermenţilor antioxidanţi la etapele iniţiale ale ontogenezei în frunzele cv. 
LG2305 constituie 1,71 -10,34 % din activitatea totală, iar la cv. X5P515 - 0,05 – 30,1 
% ( g.1).

Deshidratarea ţesuturilor, cauzată de diminuarea accesibilităţii apei pentru rădăcini, 
induce activizarea sistemului fermentativ de protecţie antioxidativă în organele 
plantelor de Zea mays L la toate fazele de creştere şi dezvoltare ( g.2). S-au con rmat 
datele obţinute în studiul precedent[17], şi anume, că gradul de intensi care a activităţii 
superoxiddismutazei, catalazei şi peroxidazelor se a ă în corelaţie strânsă pozitivă 
cu valoarea de citului de saturaţie şi negativă cu turgescenţa şi gradul de hidratare a 
organelor. În studiul recent s-a stabilit, că stresul, produs de limitarea accesibilităţii apei 
(PEG

6000
, Ψ

w
= -1,5 MPa) şi deshidratarea frunzelor plantulelor cv LG2305 cu 1.04 – 

4,41% la etapele iniţiale ale ontogenezei induce majorarea activităţii SOD cu 6,8 -27,2% 
faţă de martor; CAT – cu 1,5 – 10,4; AscPox – cu 10,3 – 4,5 şi GwPOX – cu 9,85% 
comparativ cu activitatea enzimelor în frunzuliţele plantulelor martor. Stresul cauzat de 
de citul de umiditate la faza „V –VI-e frunze” induce majorarea atât a activităţii SOD 
şi Cat în frunzele cv. tolerant la secetă ( g.2, I), pe când în frunzele plantelor sensibile 
se înregistrează un decalaj semni cativ în activitatea acestor enzime ( g.2, II).
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Tabelul 1. Efectul secetei la diferite etape de dezvoltare asupra activităţii unor enzime 
antioxidative în frunzele plantelor de Zea mays L cu diferit potenţial de rezistenţă

Faza „germinare”, secetă 48 h, PEG -1,5 MPa

LG2305
optim 3,21 ± 0,22 30,45 ± 0,36 3,20 ± 0,11 31,22 ± 0,02 24,93 ± 1,12

secetă 11,22 ± 0,60 32,52 ± 0,59 4,20 ± 0,03 34,35 ± 0,33 21,30 ± 1,43

X5P515
optim       5,65  ± 0,16 43,67 ± 0,43 3,19 ± 0,13 29,76 ± 0,42 46,80 ± 3,66

secetă     10,87  ± 0,08 47,02 ±  0,36 3,48 ± 0,04 33,25 ± 0,37 39,14 ± 2,16

Faza „a treia frunză”, seceta72 h, PEG -1,5 MPa

LG2305
optim      3,05  ± 0,06 9,32 ± 0,14 2,38 ± 0,07 24,56 ± 0,38 19,25 ± 0,75

secetă      8,02 ± 0,12 11,86 ± 0.30 2,43 ± 0,09 28,22 ± 0,11 21,19 ± 0,89

X5P515
optim      2,80 ± 0,08     23,16  ± 3,38 2,48 ± 0,14 28,85 ± 0,35 30,35 ± 0,54

secetă     14,26 ± 0,16     30,48 ± 2,57 2,97 ± 0,04 36,11 ± 0,59 40,86 ± 0,83

Faza „a cincea frunză”, insu cienţa de umiditate 30 % CTA, 7 zile

LG2305
optim       3,85 ± 1,17 59,27 ± 0,35 4,88 ± 0,66 39,10 ± 0,13 59,96 ± 1,21

secetă      20,02 ± 1,90 63,00 ± 0,26 4,93 ± 0,36 55,62 ± 0,24 68,43 ± 3,85

X5P515
optim       3,24 ± 0,24 73,79 ± 1,46 3,04 ± 0,10 57,88 ± 0,50 53,38 ± 0,30

secetă      34,19 ± 2,16 83,39 ± 0,22 2,82 ± 0,11 48,80 ± 0,40 84,92 ± 0,37

Faza „a IX-a”, insu cienţa de umiditate 30 % CTA, 7 zile

LG2305
optim        6,65 ± 0,61 46,43 ± 1,92 3,87 ± 0,06 14,47 ± 0,14 50,52 ± 1,00

secetă      18,81 ± 0,63 49,01 ± 2,57 4,84 ± 0,05 16,56 ± 0,22 59,10 ± 0,71

X5P515
optim       5,69 ± 0,23 64,69 ± 2,81 4,54 ± 0,19 17,39 ± 0,02 59,27 ± 3,15

secetă     24,02 ± 1,08 68,91 ± 2,12 4,63 ± 0,22 20,18 ± 0,53 85,92 ± 4,07

Faza „paniculare-în orire”, insu cienţa de umiditate 30 % CTA, 7 zile

LG2305
optim      2,57 ±  0,10 54,92 ± 3,29 5,42 ± 0,08 17,51 ± 0,10 47,80 ± 2,66

secetă     29,02 ± 0,85 69,65 ± 1,66 7,09 ± 0,07 20,33 ± 0,14 54,90 ± 1,41

X5P515
optim      2,01  ± 0,11 54,27 ± 4,16 5,31 ± 0,19 14,69 ± 0,04 38,19 ± 0,31

secetă    33,50 ± 2,03 74,94 ± 0,80 6,77 ± 0,31 22,01 ± 0,08 64,97 ± 0,74

Probabil, în condiţii stresogene în frunzele plantelor slab rezistente la secetă 
are loc o disbalanţă a producţiei FRO şi activităţii sistemului enzimatic de protecţie 
antioxidativă. După cum menţionează Bowler C., et al. [4] această presupunere este 
foarte posibilă pentru că însuşi producţia antioxidanţilor este foarte afectată de condiţiile 
stresogene. Totodată se menţionează, că direcţia de schimbare a activităţii fermenţilor 
antioxidativi poate   diferită: în unele cazuri are loc creşterea activităţii enzimelor, în 
altele - diminuarea ei, ceea ce depinde de intensitatea şi durata factorului stresogen, de 
receptivitatea organismului, precum şi de etapa de dezvoltare individuală [1, 6, 9, 10, 
12, 14, 18, 21]. Decalajul între activitatea SOD şi CAT în frunzele plantelor sensibile 
la secetă persistă şi la faza „fr. VIII- IX-a”. De citul de umiditate induce o intensi care 
evident mai majoră a activităţii SOD şi CAT în frunzele plantelor tolerante comparativ 
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cu plantele slab rezistente. În frunzele cv. X5P515 la faza „ fr. a V-ea” activitatea CAT 
rămâne la acelaşi nivel cu activitatea fermentului plantelor martor. 

Fig.1. Modi carea activităţii fermenţilor antioxidativi în dinamica creşterii şi 
dezvoltării plantelor de Zea mays L., cv. LG 2305 (I) şi X5P515 (II) în condiţii optime de 
umiditate.

Prin urmare, diminuarea aprovizionării cu apă a plantelor condiţionează majorarea 
activităţii fermenţilor cheie (SOD şi CAT), - mai semni cativă la plantele tolerante, în 
special, în perioadele critice pentru apă.

Un decalaj în gradul de modi care a activităţii SOD şi CAT indus de de citul de 
umiditate a fost depistat în frunzele plantelor slab rezistente şi de alţi autori [4, 19]. J. 
Zhang şi Kirkham M.B. [20] , Bartoli C.J. et al. [2], au constatat, că SOD şi CAT î-şi 
intensi că activitatea în frunzele Triticum în primele zile de insu cienţă de umiditate şi 
descreşte la o intensi care ulterioară a stresului. Lee D.H., Kim Y.S. şi Lee C.B. [12] 
au observat diminuarea activităţii CAT în frunzele Oryza sativa L. în condiţii de stres 
salin. Autorii menţionează, că intensi carea activităţii SOD în aceste condiţii conduce 
la supraproducţia H

2
O

2
 . Lichidarea peroxidului de hidrogen este controlată nu numai de 

catalază, localizată în peroxisome, dar şi de ascorbatperoxidază şi gwaiacolpeoxidază. 
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Fig.2. Activitatea SOD (I) şi Cat (II) în frunzele plantelor de Zea mays L.  în 
condiţii de secetă la diferite faze de dezvoltare a plantelor. 

Cea mai mare parte din lucrul de neutralizare a H
2
O

2
 revine pe sama AscPOX, 

localizată în mitocondrii, peroxisome, cloroplaste, citosolă şi apoplast. În frunzele 
plantelor sensibile la secetă, în condiţii optime de umiditate se depistează un nivel puţin 
mai înalt al activităţii AscPOX ( g. 3). Dar schimbarea umidităţii solului şi apariţia 
de citului de saturaţie în ţesuturi induce activizarea fermentului – mai evidentă la 
cultivarul tolerant ( g.3). Se cere de menţionat, că la plantele slab rezistente la secetă 
s-a înregistrat o scădere considerabilă a activităţii fermentului la faza de cinci frunze, 
care reprezintă una din cele mai drastice perioade critice.

 În controlul concentraţiei peroxizilor este implicată şi guaiacolperoxidaza, care 
reduce H

2
O

2
 din contul compuşilor fenolici. GwPOX se deosebeşte de AscPOX atât 

după consecutivitatea aminoacizilor, cât şi după funcţiile ei. GwPOX participă în 
procesul complex de sinteză a ligninei, utilizând H

2
O

2 
pentru oxidarea fenolilor, radicalii 

cărora participă apoi în sinteza ligninei [25]. După cum a fost stabilit, seceta la faza de 
germinare condiţionează o inhibare veridică a GwPO în coleoptilul plantulelor ambelor 
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cultivare, dar veridic mai puternic la plantele sensibile la stresul prin secetă ( g.3, 
I b). Ulterior sub in uenţa de citului de umiditate activitatea enzimei se majorează 
semni cativ în perioadele critice pentru apă – la fazele de V frunze şi în timpul 
paniculării. Intensi carea considerabilă a activităţii GwPOX în condiţii de secetă la cv. 
X5P515 sugerează presupunerea, că la aceste plante are loc şi accelerarea ligni cării 
pereţilor celulari, şi , drept urmare, - inhibarea creşterii frunzelor, condiţionată de 
reducerea extensibilităţii celulelor.

IIa IIb

Fig.3. Gradul de modi care a activităţii gwaiacolperoxidazei (I) şi ascorbatperoxidazei 
(II) frunzelor de Zea mays L. cv. LG 2305 (a) şi X5P515 (b) în condiţii de secetă la diferite 
faze de dezvoltare a plantelor.
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 Deci, în baza datelor obţinute se poate face concluzia, că activitatea fermenţilor de 
protecţie antioxidativă în frunzele plantelor de porumb se modi că odată cu schimbarea 
condiţiilor de umiditate a solului, gradului de hidratare a ţesuturilor, precum şi în 
funcţie de etapele de dezvoltare individuală a plantelor. Unii autori sunt de părerea, că 
activitatea enzimelor antioxidante este indusă de stresul oxidativ şi descreşte pe măsura 
senescenţei ţesuturilor.

 Din datele obţinute în studiul curent şi investigaţiile precedente, se poate de 
presupus, că compuşii activi ai oxigenului se formează în frunzele plantelor de Zea 
mays L. pe întreg parcursul ontogenezei, iar stresul oxidativ este prioritar în condiţii 
adverse de mediu, în special în condiţii de secetă. În frunzele tinere (faza frunzei a 
V-a) şi mature (faza de paniculare) nivelul înalt al activităţii enzimelor antioxidante 
protejează frunzele de distrucţia oxidativă. Casano L. şi al. (6) au sugerat ideea, că 
frunzele tinere pot minimiza efectul stresului oxidativ prin majorarea transcriptelor 
enzimelor antioxidante. Frunzele senescente pot răspunde similar numai la un stres 
moderat. Autorii presupun, că destrucţiile oxidative din timpul îmbătrânirii sunt 
favorizate de incapacitatea frunzelor senescente de a modula status-ul mRNA a SOD, 
şi probabil, şi a altor enzime antioxidante, concomitent cu rata formării oxiradicalilor.

Concluzii

1. Activitatea enzimelor sistemului de protecţie antioxidativă pe parcursul 
ontogenezei plantelor poartă un caracter ritmic indiferent de condiţiile de umiditate. La 
etapele iniţiale ale ontogenezei activitatea enzimelor antioxidante este minoră, creşte în 
frunzele tinere şi mature şi scade în frunzele senescente.

2. Capacitatea plantelor de protecţie efectivă de la acţiunea negativă a stresului 
oxidativ, indus de secetă, la diferite etape de dezvoltare individuală este diferită. 
Sistemul enzimatic antioxidativ manifestă activitate maximă în perioadele critice 
pentru apă a plantelor şi este corelat cu rezistenţa plantelor la secetă.

3. Diminuarea aprovizionării cu apă a plantelor condiţionează majorarea activităţii 
fermenţilor cheie (SOD şi CAT), - mai semni cativă la plantele tolerante, în special, în 
perioadele critice.

4. Seceta la faza de germinare condiţionează o inhibare veridică a GwPO în 
coleoptilul plantulelor ambelor cultivare, dar veridic mai puternic la plantele sensibile 
la stresul prin secetă.

 5. Plantele slab rezistente se caracterizează printr-un decalaj în gradul de modi care 
a activităţii SOD şi CAT, indus de de citul de umiditate la faza „frunza a V - ea”.
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