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Anastasia Ştefîrţă, Melenciuc M., Aluchi N., Brînză Lilia,
Leahu Ig., Buceaceaia Svetlana

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

Rezumat
Se știe, că la plantele de porumb uscarea primelor frunze (1-5) după trecerea plantelor
la etapa a VI-ea de organogeneză este un caz particular de moarte fi ziologică naturală,
sau programată. Aceste frunze pier chiar dacă plantele cresc în condiții favorabile.

Fiziologia şi Biochimia Plantelor



77

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(325) 2015

Un proces asociat, și care precedă moartea programată a celulelor este senescența. Până
în prezent mecanismele ce stau la baza îmbătrânirii rămân a fi  obscure. În acest sens
scopul lucrării a constat în identifi carea modifi cărilor fi ziologice care au loc în timpul
senescenței naturale a frunzei a V-ea a plantelor de porumb crescute în condiții optime
de umiditate, nutriție și lumină. Investigațiile indicilor fi ziologici s-au efectuat pe frunza
a V-ea juvenilă, - la a X-ea zi după apariția din pâlnia plantei, când suprafața ei atinge
mărimea potențială, precum și la vârsta de 30 zile, când 1/3 din suprafața frunzei era deja
uscată. S-a stabilit, că procesul de senescență naturală a frunzei a V-ea a plantelor de
porumb este asociat cu schimbări profunde şi semnifi cative în status-ul apei, conţinutul
de pigmenţi, procesul de asimilaţie şi este declanşat de pierderea capacității de reținere
a apei, deshidratare şi formarea excesivă a SRO, pierderea capacității antioxidante, cu
consecinţe asupra destrucţiilor oxidative ale structurilor celulare.
Cuvinte-cheie: plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime
antioxidante, pigmenți, fotosinteză.
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Întroducere
Viața oricărui organism multicelular este însoțită, practic permanent, de moar-

tea multor celule. Cauzele acestui fenomen pot fi  diferiți factori de natură endogenă
sau agenți nefavorabili din mediul extern. Astfel de moarte este întâmplătoare, sau
poate fi  strict predeterminată, fi ind genetic condiționată. Acest fenomen natural este
primar codifi cat în genom și reprezintă o condiție obligatorie și parte componentă a
ontogenezei, realizându-se la o anumită etapă de dezvoltare. Pieirea genetic determi-
nată a celulelor, țesuturilor sau chiar a organelor plantei se consideră moarte fi zio-
logică naturală, sau programată (MPC). Un proces asociat, și care precedă, moartea
programată a celulelor este senescența atât a organelor vegetative, cât si celor reproduc-
tive. Senescența, si apoi moartea sunt fazele terminale în dezvoltarea tuturor organelor
plantei (rădacină, tulpină, frunze, fl ori).

Senescența naturală are loc după maturarea organelor, dar poate fi  infl uențată dra-
matic de condițiile mediului. La plante senescența presupune și salvarea și redistribu-
irea metabolitilor, eliberați din celulele organelor senescente, în mod special a rezer-
velor de azot și fosfor [11]. Materialul eliberat la faza de senescență naturală a unor
organe poate fi  astfel convertit în nutrienți transportabili pentru suplinirea creșterii altor
organe [11]. Până în prezent însă mecanismele ce stau la baza îmbătrânirii rămân a fi
obscure. Nu se cunoaște exact cum decurge programul senescenței. În ultimul timp
tot mai multe dovezi [9;19] apar în susținerea ipotezei că speciile reactive de oxigen
(SRO), în special H

2
O

2
, sunt implicate ca factor cheie în medierea programată a moar-

tei celulelor (MPC). Speciile reactive de oxigen (SRO), inclusiv, H
2
O

2
 exogen, indu-

ce moartea celulelor într-o manieră dependentă de doză şi de timp [7]. Date, privind
procesele de semnalizare intracelulare prin medierea H

2
O

2
 a reacțiilor de răspuns, ce

duc la moartea celulelor, sunt foarte puține [19]. Până în prezent nu este clară încă
cauza formării abundente a SRO și diminuării activității sistemelor de protecție
antioxidantă.
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În acest sens s-a preconizat de identifi cat modifi cările fi ziologice care au loc
în timpul senescenței naturale a frunzei a V-ea a plantelor de porumb crescute
în condiții optime.

Materiale şi metode de cercetare
Se știe, că la plantele de porumb uscarea primelor frunze (1-5) după trecerea

plantelor la etapa a VI-ea de organogeneză este un caz particular de moarte programată
a celulelor. Aceste frunze pier chiar dacă plantele cresc în condiții favorabile. Deaceea
investigațiile indicilor fi ziologici s-au efectuat pe plante crescute în condiții optime de
umiditate și nutriție pe frunza a V-ea juvenilă, - la a X-ea zi după apariția din pâlnia
plantei, când suprafața ei atinge mărimea potențială, precum și la vârsta de 30 zile, când
1/3 din suprafața frunzei era deja uscată.

Parametrii status-ului apei s-au determinat prin metode clasice [33; 27]; intensitatea
transpiraţiei, intensitatea fotosintezei, conductibilitatea stomatelor - cu ajutorul
analizatorului de gaze portativ LCA-4

.
 Testarea intensităţii oxidării peroxidice a

lipidelor s-a efectuat prin determinarea produsului fi nal – conţinutului di-aldehidei
malonice [32]. Activitatea enzimelor-cheie de protecţie antioxidantă s-a determinat
prin metoda spectrofotometrică: SOD - prin metoda [35]; CAT - prin metoda [3] prin
determinarea spectrofotometrică la λ 240 nm a descompunerii H

2
O

2
; GwPX - după

intensitatea oxidării guaiacol (2 – metoxi – fenol) ca donator de hidrogen în prezenţa
H

2
O

2
, la λ 470 nm; APX – prin monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului la λ 290

nm [17]; GR - prin reducerea glutationului oxidat în prezenţa NADP·H
2
, λ 340 nm

[21]; GPX – prin oxidarea glutationului redus, 260nm [34]; conţinutul pigmenților
asimilatori – prin metoda spectrofotometrică [31]. Omogenizarea materialului vegetal,
fi xat în azot lichid, şi extracţia – conform descrierii [10] . Diferenţele între variante
s-au documentat prin analiza statistică a datelor, utilizând setul de programe “Statistica
7” – ANOVA, pentru computere.

Rezultate și discuții.
După cum se menționează în lucrările științifi ce pe problema dată, senescența

frunzelor este un proces de dezvoltare și este în linii generale controlat de numeroase
elemente de reglare [12]. Dezvoltarea vegetativa este dependenta de MPC altor organe.
Davies P.J și Gan S. [4] la fel au demonstrat, că la nivel de organism, senescența
naturală a plantelor include trei procese coordonate, care, după părerea autorilor, nu
pot fi  considerate ca un sindrom deplin și desăvârșit: 1 - încetarea creșterii și senescența
meristemei apicale a lăstarului; 2 – senescența frunzelor; 3 – inhibarea creșterii mugurilor
axilari. Aceste procese coincid cu redirecționarea resurselor de la creșterea vegetativă
la creșterea reproductivă, combinată cu retragerea din frunze a nutrienților, în deosebi,
a compușilor azotului, și cu transferul acestora spre semințele în dezvoltare. Startul
proceselor de senescență este cauzat de schimbarea expresiei anumitor gene în faza
reproductivă. Continuarea transferului resurselor și senescenței este cuplată cu reglarea
hormonală și cu schimbări continue în expresia genelor [4]. Dar după cum menționează
însăși autorii, nu se cunoaște exact cum decurge programul senescentei. Celulele în
procesul îmbătrânirii suferă reorganizări interne și sunt active metabolic, însă unele
căi metabolice sunt activate, iar altele inhibate. În frunze au loc schimbari dramatice
în organite, în particular, în plastidele mezofi lului. Cloroplastele mezofi lului frunzei
rediferentiază în gerontoplaste și, respectiv, cromoplaste. În procesul de senescență,
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țesuturile fotosintetizatoare și peroxizomii sunt concentrați în organite noi numite
glioxizomi. Prin urmare, senescența nu este o simplă formă de necroză, ci un proces
programat. Aceste schimbări ultrastructurale sunt acompaniate de schimbări biochimice
- degradarea clorofi lei și depozitului de proteine. Celulele mezofi lului frunzei a V-ea
rămân viabile până când aproape toate resursele frunzei au fost transportate în alte părţi
ale plantei. Conform relatării [4] după transformările plastidelor și a altor organite,
frunzele senescente rămân turgescente, ceea ce denotă integritatea membranelor și
compartimentelor celulare. Autorii consideră că pierderea turgescenței urmată de
moartea celulelor este un eveniment târziu în programul de senescență naturală. Însă
datele obținute de noi în cadrul studiului curent denotă apariția unor schimbări veridice
în status-ul apei la începutul senescenţei frunzei a V-ea a plantelor de porumb chiar în
condiții de umiditate optimă. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1.Modifi carea parametrilor status-ului hidric în frunza a V-a a plantelor de
porumb în condiţii optime de umiditate în funcţie de vârstă.

Parametri

Vârsta frunzei a V-ea, zile Δ, %
de la valoa-
rea iniţială

juvenile senescente

M ± m M ± m

Conţinutul de apă, g în 100g m.p. 82,83±0,52 79,91±0,18 -3,53

Defi citul de apă, % de la saturaţia deplină 5,02±0,11 6,35±0,13 +26,49

Capacitatea de reţinere a apei, apa
pierdută, % din conţinutul iniţial 7,97±0,24 14,48±0,50 +81,68

Intensitatea transpiraţiei, mmol ·m
-2

· sec
-1

 4,80± 0,02 3,86 ± 0,06 -19,58

 EUA, mmol CO
2
· mmol-1 H

2
O *  4,55 ± ,07 2,51 ± 0,04 -44,84

* - efi ciența utilizării apei

Inițierea procesului de senescență și MPC a țesuturilor este asociată cu deshidra-
tarea veridică a mezofi lului frunzei, majorarea defi citului de saturație și diminuarea
gradului de hidratare a biocoloizilor protoplasmei. Aceste schimbări sunt condiționate
de diminuarea capacității de reținere a apei. Viteza de pierdere a apei din ţesuturile
pe parcurs de îmbătrânire se mărește cu circa 80% comparativ cu capacitatea de
reținere a apei frunzelor tinere. Ca urmare a deshidratării țesuturilor frunzei are lor
reducerea transpirației cu circa 20% comparativ cu intensitatea procesului la frun-
zele tinere, semnifi cativ scade efi ciența utilizării apei, cu consecințe asupra procese-
lor metabolice. Prin urmare, inițierea proceselor de senescență naturală este asociată
cu pierderea capacității țesuturilor de menținere a homeostazei apei, cu apariția
defi citului de saturație și diminuarea turgescenței celulelor.

 Din datele obținute anterior [22;23] reiese, că deshidratarea organelor plan-
tei conduce la supraproducerea SRO, care sunt un declanşator al procesului de oxi-
dare peroxidică a lipidelor (OPL). Se consideră, că anume OPL este mecanismul ce
declanșează senescența prematură a frunzelor [6; 18]. OPL poate fi  inițiată de radi-
calii liberi, în special, de H

2
O

2
, care, la rândul său, reacționând cu superoxid radica-

lii, formează hidroxili radicali mult mai agresivi [13]. După părerea Triantaphylides
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Ch. şi coaut. [26], rolul major în senescența și moartea celulelor din țesuturile frun-
zelor revine nu peroxidului de hidrogen, ci oxigenului singlet. În condiții optimale de
creștere în țesuturile frunzelor oxigenul singlet (1O

2
) provoacă mai mult de 80 % din

OPL non-enzimatică şi conduce la o creștere dramatică a OPL, care precedă moar-
tea celulelor [26]. În investigațiile noastre din lucrarea recentă s-a demonstrat, că pe
măsura îmbătrânirii ţesuturilor frunzei a V-ea, chiar în condiții de umiditate optimă,
se intensifi că semnifi cativ procesele de formare a SRO şi de oxidare peroxidică
a lipidelor (tab. 2).

Tabelul 2. Modifi carea conținutului SRO și protecția antioxidantă în frunza a V-ea a
plantelor de porumb în condiții optime de umiditate în funcție de vârstă.

Parametri

Vârsta frunzei a V-ea, zile Δ, %
de la

valoarea
inițială

Frunza juvenilă Frunza
senescentă

M ± m M ± m

Conţinutul DAM, mkM · g
- 1

 s. p. 21,91 ± 0,75 31,80 ± 0,73 +45,14

Activitatea SOD, un. conv. g
-1

s. p. 31,95 ± 0,97 35,61 ± 0,78 +11,59

Activitatea CAT, mmol g
-1
 s. p. 1,78 ± 0,008 2,33 ± 0,007 +30,89

Activitatea APX, mmol · g
- 1

s. p. 3,96 ± 0,006 4,77 ± 0,008 +20,45

Activitatea GlRed., mmol · g
- 1

 s. p. 103,59 ± 0,78 143,00 ± 0,94 +38,04

Activitatea GlPX, mmol · g
- 1

s. p. 67,44 ± 0,48 98,30 ± 0,54 +45,76

Activitatea GwPO, mmol · g
- 1

 s. p. 91,38 ± 1,23 118,87 ± 1,61 +30,08

S-a înregistrat o majorare a produsului fi nal al OPL - DAM cu 45,15 % faţă de
conţinutul acestuiea în ţesuturile tinere. Dar totodată se intensifi că într-o oarecare măsură
activitatea enzimelor antioxidante ca componente indispensabile a mecanismelor de
eliminare a surplusului SRO și de prevenire a OPL. Datele prezentate în tabelul 2
demonstrează intensifi carea semnifi cativă a complexului enzimatic de anihilare a SRO:
activitatea superoxiddismutazei (SOD) crește cu 11,59 la sută, a CAT și GR – cu circa
30 la sută; APX – cu 20,45 pe când activitatea GwPX se intensifi că cu 30,08 %, ceea ce
indirect demonstrează majorarea rigidității pereților celulari și stoparea creșterii. Din
datele obținute de noi se întrevede o discordanță în activitatea enzimelor de protecție de
la SRO și pierderea capacității de protecție antioxidante în timpul senescenței naturale,
ceea ce conduce la majorarea DAM. Analiza comparativă a gradului de schimbare a
DAM la îmbătrânire, care se majorează de 1,45 ori și gradului de activizare a SOD,
care crește numai de 1,1 ori, permite de presupus, că superoxiddismutaza în țesuturile
în stare de îmbătrânire nu asigură eliminarea completă a SRO, care cauzează OPL cu
formarea DAM (fi g.1). Formarea SRO nu este pe deplin compensată de activizarea
enzimei-cheie a protecţiei antioxidante. Totodată se ştie, că funcţionarea efi cientă
a SOD în mare măsură depinde de funcţionarea altor componente a sistemului de
protecţie, în particular, a acelora, care neutralizează peroxidul de hidrogen (catalazele
şi peroxidazele) şi enzimelor ciclului ascorbat - glutation.

Faptul, că enzimele principale de neutralizare a H
2
O

2
, format în urma activității SOD,

î-și măresc activitatea în măsură mai mare (de 1,44 ori) decât enzima producătoare de
H

2
O

2
, permite de presupus, că în OPL la îmbătrânirea frunzei a V-ea sunt implicate nu
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numai H
2
O

2
, dar și alte SRO, cum ar fi  oxigenul singlet (1O

2
), superoxid radicalul (O

2
•−),

perhydroxyradicalii (HO
2

• −), etc. Aceste date susţin ideea formulată şi de alţi autori
[2; 15], conform căreia în inițierea senescenței sunt implicate și alte SRO nu numai
peroxidul de hidrogen. În lucrarea noastră s-a depistat şi o tendinţă de slăbire a relaţiilor
enzimelor ciclului ascorbat - glutation. Raportul activităţii APX şi GR în frunza a V-ea
până la îmbătrânire constituia 0,39, - în proces de îmbătrânire – 0,33. Acest decalaj se
explică prin faptul, că conținutul ascorbatului și glutationului, principalii antioxidanți
hidrofi lici cu M

r
mică din plante [8], depinde în mare măsură de gradul de hidratare

a protoplasmei. În afară de aceasta, ascorbatul, glutationul și carotenoizii, nu numai
că limitează durata de viață a SRO, dar totodată, participă în căile de transmitere a
semnalelor, care mediază răspunsul genic la apariţia oxigenului singlet în plante [20].

Fig.1. Gradul de modifi care a conţinutului de DAM şi enzimelor antioxidante în
frunza a V-a a plantelor de porumb în condiţii optime în funcţie de vârsta organului  (%
de la valoarea iniţială).

Cu toate datele contradictorii şi controversate privitor la efectul H
2
O

2
 comparativ

cu O
2

•− în activarea senescenței și morții celulelor, este indiscutabil faptul, că SRO,
mediate de deshidratare, reprezintă un agent de semnalizare care activează moartea
celulelor genetic programată. Acest eveniment, însă, poate fi  discutat şi prin prisma
efectului direct al apei asupra gradului de hidratare şi activizare a moleculelor de AN
[30]. Deshidratarea în mod direct poate infl uenţa expresia/inhibarea anumitor gene.

După cum a fost remarcat mai sus, procesul de îmbătrânire include degenerarea
activă a celulelor și reciclarea nutrienților eliberați. Schimbările sunt însoţite de
distrugerea completă a cloroplastelor și catabolismul clorofi lei și macromoleculelor.
Cloroplastele conțin până la 70 % din totalul proteinelor frunzei și la degradarea lor
se produce nitrogenul care poate fi  utilizat în alte organe. Materialul acumulat la faza
creșterii frunzei poate fi  astfel convertit în nutrienți transportabili pentru suplinirea
creșterii altor organe [11]. Este demonstrat, că SRO cauzează degradarea clorofi lei,
OPL membranelor, destrucția cloroplastelor,- parametri care sunt utilizați în calitate
de indicatori a destrucțiilor oxidative şi senescenţei plantei [29]. H

2
O

2
 din cloroplaste

condiţionează închiderea stomatelor [28.] şi stoparea fotosintezei. În acest aspect
cloroplastele sunt considerate senzori ai schimbărilor din mediul ambiant [16].
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Simptomul cel mai evident al senescentei la frunze este pierderea treptata a culorii
verzi, datorate conversiei clorofi lei în clorofi lidă, cu ajutorul clorofi lazei.

 Rezultatele analizelor schimbării conţinutului de pigmenţi asimilatori în frunza
a V-ea cu certitudine au demonstrat diminuarea fondului de clorofi lă pe măsura
sinescenţei naturale a organului (fi g.2).

Fig. 2. Conținutul pigmenților asimilatori în frunza a V-ea în timpul  senescenței
naturale.

S-a înregistrat reducerea conţinutului clorofi lei a cu 28,89% şi clorofi lei b cu 27,40
%. Corespunzător s-a redus conţinutul total de pigmenţi asimilatori. Este important
de menţionat, că conţinutul de carotenoizi, care reprezintă compuşi cu proprietăţi
antioxidante, pe parcursul îmbătrânirii la fel scade, dar în măsură mai mică (cu ≠ 7,0 la
sută) comparativ cu gradul de diminuare a pigmenţilor verzi. Destrucţia cloroplastelor
şi reducerea semnifi cativă a pigmenţilor de asimilaţie inevitabil conduce la inhibarea
procesului de fotosinteză. În mezofi lul frunzei senescente intensitatea fotosintezei
s-a redus cu 55,49 % comparativ cu intensitatea procesului de asimilaţie în frunzele
tinere (fi g.3). Atrage atenţie decalajul mare dintre gradul de diminuare a conţinutului
pigmenţilor fotosintetici şi gradul de stopare a fotosintezei. Aceste deosebiri conduc la
concluzia, că inhibarea procesului de asimilaţie pe parcursul îmbătrânirii este o urmare
nu numai a distrugerii fondului de pigmenţi, dar şi a deshidratării cloroplastelor și
închiderii stomatelor. Se ştie, că închiderea stomatelor conduce la diminuarea fotosintezei
ca urmare a micşorării accesului dioxidului de carbon la nivelul cloroplastelor [1; 22;
25]. Analiza rezultatelor obţinute prin utilizarea analizorului de gaze portativ LCA-4
în experienţe realizate în condiţii de umiditate optimă scote în evidenţă deosebiri
semnifi cative a conductibilităţii stomatelor în frunzele tinere şi senile cu impact negativ
asupra intensității fotosintezei și transpirației (fi g.3). Astfel, dacă conductibilitatea
stomatelor frunzelor verzi constituea 0,21± 0,009 mmol · m-2 · sec-1, atunci în frunzele
senescente, cu conţinutul redus de clorofi lă era numai de 0,15 ± 0,005mmol · m-2 · sec-1,
altfel fi ind spus, conductibilitatea stomatelor pentru gaze s-a micşorat cu 28,57 %, iar
intensitatea fotosintezei s-a redus cu 55,49 %. Îngălbenirea frunzelor şi rata descrescândă
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a fotosintezei este considerată simptomul cel mai evident al senescenței. Măsurarea
schimbului de gaze, utilizată pentru estimarea diminuării capacității fotosintetice, în
paralel cu diminuarea clorofi lei, este folosită ca test al îmbătrânirii.

Fig.3. Identifi carea modifi cărilor fi ziologice care au loc în frunza a V-ea în timpul
senescenței naturale la plante, crescute în condiții optime.

Prin urmare, procesul de îmbătrânire naturală a frunzei a V-ea a plantelor de porumb
în condiţii optime de umiditate şi temperatură, este asociat cu schimbări profunde şi
semnifi cative în status-ul apei, conţinutul de pigmenţi, procesul de asimilaţie şi este
declanşat de pierderea apei şi formarea excesivă a speciilor reactive de oxigen cu
consecinţe asupra destrucţiilor oxidative ale structurilor celulare. Se confi rmă ideea,
stipulată în literatura de specialitate, că formarea SRO, precedată de deshidratare,
reprezintă agentul de semnalizare, care activează moartea genetic programată a
celulelor. Totodată în timpul senescenţei naturale are loc o discordanță în activitatea
enzimelor de protecție de la SRO și o pierdere a capacității antioxidante.

În concluzie: Procesul de îmbătrânire naturală a frunzei a V-a a plantelor de porumb
în condiţii optime de umiditate şi temperatură, este asociat cu schimbări profunde şi
semnifi cative în status-ul apei, conţinutul de pigmenţi, procesul de asimilaţie şi este
declanşat de pierderea apei şi formarea excesivă a speciilor reactive de oxigen, pierderea
capacității antioxidante, cu consecinţe asupra destrucţiilor oxidative ale structurilor
celulare.
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