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POTENŢIALUL OxIDO-REDUCTIV Al  ExTRACTELOR DIN 
MUGURII ARBORILOR DE STEJAR PUFOS

 (Quercus pubescens Willd.) DIN DIFERITE ZONE 
ALE REPUBLICII MOLDOVA

Florenţă Gh.

Institutul de Ecologie şi  Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
A fost stabilită activitatea sumară a oxidazelor, catalazelor şi substanţelor reducătoare a 
extractelor din mugurii stejarului pufos, prelevaţi  primăvara de la arborii de stejar pufos 
care cresc în regiunea de sud a Republicii Moldova. În extracte se manifestă clar tendinţa 
de sporire a capacităţii sumare de utilizare a oxigenului datorită potenţialului reductiv 
a substanţelor fenolice şi activităţii oxidazelor la arborii din suprafețele experimentale 
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amplasate mai la sud, ceea ce corespunde gradientului de sporire a temperaturii primăvara 
în direcţia nord-sud. Această tendinţă s-a manifestat şi pentru activitatea catalazelor, dar 
mai puţin pronunţat. Primăvara în celulele mugurilor apicali schimbările componentelor, 
care determină potenţialul oxido-reductiv se manifestă mai timpuriu, în comparaţie cu 
cele din mugurii laterali. Această accelerare poate fi o cauză a terminării mai timpurii a 
perioadei de dormitare a mugurilor apicali în comparaţie cu cei laterali.
Cuvinte cheie: Quercus pubescens Willd., stejar pufos, muguri, oxidaze, catalase, 
substanţe antioxidative, oxigen, peroxid de hidrogen.
Depus la redacţie 20 iunie 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Florenţă Gh.,  Institutul de Ecologie şi Geografie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD 2028 Chişinău, Republica 
Moldova; tel. (+ 373 022) 739838

Introducere
Diminuarea suprafeţelor ocupate cu păduri de stejar şi deteriorarea lor este o 

provocare pentru Republica Moldova [5]. De depăşirea acesteia va depinde menţinerea 
fertilităţii solului, securităţii alimentare şi „dezvoltarea durabilă” a țării. Riscurile 
devin şi mai grave, dacă luăm în consideraţie tendinţa de încălzire globală a climei [17]. 
Printre speciile lemnoase, care sunt deosebit de importante pentru menținerea florei 
spontane a pădurilor din sudul republicii, se numără stejarul pufos (Quercus pubescens 
Willd.), care este o specie xerofilă și preferă soluri bazice. Răspândirea stejarului pufos 
se extinde în nord, până în partea de sud a raionului Orhei, iar în sud coboară până în 
partea de centru a raionului Cahul. În partea de nord specia este întâlnită în „pădurile 
de tranziţie” în amestec cu gorunul (Quercus petrea), cu care poate forma hibrizi [15]. 
În aceste păduri hibrizii se întâlnesc mai frecvent în locurile mai umede şi ridicate. 
Deoarece, se știe că stejarul pufos este rezistent la secetă, trebuie de menţionat că seceta 
reprezintă un factor complex, acest fapt fiind determinat de capacitatea de reținere a apei 
în sol, de climă, şi lungimea perioadei de vegetaţie a plantelor. Răspândirea stejarului 
pufos depinde de grosimea stratului de sol, el concurează bine cu alte specii pe solurile 
cu capacitatea de reținere a 30-70 litri de apă pe 1 m2. Pe versanții sud-vestici cu pante 
abrupte, cu insuficiență hidrică pronunţată, unde nu există condiții favorabile pentru 
expansiunea fagului şi altor specii lemnoase este răspândit stejarul pufos, în special pe 
stratul subțire de sol. Cu creşterea altitudinii, din cauza temperaturilor joase, stejarul 
pufos cedează terenul gorunului [11].

Rezistenţa la secetă a stejarului pufos este în mare măsură dependentă de procesele 
care în aceste condiţii se petrec la nivel biochimic. De exemplu, la pinul maritim, pentru 
care sunt caracteristice mecanisme de evitare a secetei, activitatea foliară a catalazei şi 
altor enzime care participă în procesele oxido-reductive este de 2-4 ori mai joasă în 
frunze în comparaţie cu stejarul pedunculat. Se presupune că rezistenţa la secetă a 
stejarului depinde de protecţia biochimică la nivel tisular [14]. Procesele de adaptare la 
condiţiile de secetă şi stresul termic necesită energie, implicând reducerea oxigenului, 
care  include următoarele trei etape [3]:

O2 →HO2*→ OH* + H2O → 2H2O
Din schemă reiese că reducerea oxigenului este o binecuvântare mixtă. Ea asigură 

celula cu energie, dar, totodată, este secundată de apariţia speciilor reactive de oxigen 
(SRO). Apariţia acestora rezultă din cauza că reacţiile implicate necesită iniţierea doar 
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la prima etapă, atunci când, următoarele etape sunt exotermice, pot fi spontane şi nu 
necesită obligatoriu cataliza enzimatică. Stresul oxidativ apare în urma dezechilibrului 
dintre generarea şi eliminarea SRO. În condiţii de stres reducerea spontană a oxigenului 
poate ieşi de sub controlul sistemelor enzimatice, provocând leziuni celulare grave. 
Perturbarea decurgerii normale a metabolismului are loc din cauza daunelor oxidative 
care apar la lipide, proteine şi acizii nucleici [7]. Având în vedere complexitatea 
mecanismelor implicate în rezistenţa plantelor la condiţiile de stres hidric şi termic, 
pentru a elucida perspectivele extinderii stejarului pufos în contextul încălzirii climei, 
ne-am propus să analizăm specificul proceselor care determină potenţialul oxido-
reductiv al celulelor mugurilor stejarului pufos prelevaţi pentru a fi analizați primăvara 
de la arborii care cresc în pădurile din diferite zone ale Republii Moldova. Se ştie că, 
potenţialul oxido-reductiv reprezintă un parametru esenţial, care determină eficacitatea 
detoxificării SRO, în aşa fel determinând viabilitatea şi starea fiziologică a mugurilor 
plantelor în perioada critică de trecere de la dormitare la starea activă [9].

Materiale şi metode
A fost realizată analiza biochimică a mugurilor apicali şi laterali colectaţi în prima 

jumătate a lunii aprilie de la arborii de stejar pufos din pădurile aflate în diferite zone 
ale Republicii Moldova (fig. 1). După fărâmiţarea la rece în mortar de porţelan a 
0,1g de muguri, materialul obținut a fost extras timp de 30 minute la temperatura de 
25°C în 2 ml de soluţie-tampon care conţinea 0,2 M Tris, pH 7. Ulterior, extractul 
a fost centrifugat pe parcursul a 15 minute la 4000 g. Supernatantul a fost separat 
şi trecut printr-o mini-coloană de Sephadex G 25, substanţele din supernatant fiind 
separate în două fracţii: cu masă moleculară mică (fracţia 1) şi cu masă moleculară  
mare (fracţia 2).

Figura 1. Amplasarea  
suprafețelor de probă pe teritoriul 
Republicii Moldova din care s-a 
recoltat probele de muguri.
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Pentru a determina capacitatea sumară a fracţiilor 1 şi 2 de a reduce conţinutul 
oxigenului liber, datorită potenţialului de reducere directă de către substanţele 
antioxidative din fracţia 1 şi activităţii enzimatice a oxidazelor din fracţia 2, la 1,56 
ml de soluţia-tampon menţionată mai sus au fost adăugate 40 μl a fracţiei 1 sau 2 şi 
incubate la 25oC. În toate experimentele, cu ajutorul oximetrului YSI (SUA), a fost 
determinată dinamica diminuării conţinutului de oxigen în soluţiile experimentale în 
comparaţie cu cea din soluţia martor (ea conţinea doar 1,6 ml de soluţie tampon). 

La 15-30 minute de la iniţierea incubării la 25oC conţinutul oxigenului în soluţie 
atingea faza staţionară, atunci când, procentul de oxigen utilizat devine egal cu cel ce 
penetrează în soluţie prin procesul de difuzie. 

Diferenţa procentului de oxigen în soluţia martor şi cea experimentală era determinată 
de capacitatea fracţiei 1 sau 2 de a reduce oxigenul, ceea ce cauza diminuarea procentului 
de oxigen în soluţie la faza staţionară. Pentru a determina activitatea catalazelor din 
fracţia 2, dinamica conţinutului de oxigen a fost determinată după adăugarea la 1,5 
ml de soluţie tampon menţionată a 60 μcl de 0,05% H2O2 şi a 40 μcl de soluţie din 
fracţia 2, urmată de incubarea la 25oC. Dinamica schimbării conţinutului de oxigen a 
fost influenţată de activitatea eliminării oxigenului în urma degradării peroxidului de 
hidrogen de către catalaze, precum şi de activitatea legării oxigenului de către oxidaze. 
Rezultatul sumar al proceselor menţionate se aprecia în baza procentului de oxigen în 
soluţie la faza staţionară. După cum a fost menţionat, în experimentele noastre faza 
staţionară era atinsă la 15-30 min de la începutul incubării componentelor de reacţie în 
soluţia tampon. Pentru a compara activitatea relativă a proceselor menţionate în celulele 
mugurilor prelevaţi de la arborii din diferite trupuri de pădure, ca arbori de referinţă au 
fost luaţi cei din Nisporeni, situaţi în punctul cel mai de nord de prelevare a probelor.

Cercetările au fost realizate în trei repetiţii, fiind determinată media şi abaterea 
standard a mediei [4].

Rezultate şi discuţii
Valorile absolute ale activităţii de utilizare a oxigenului de către fracţia 1 şi 2 

obţinute din mugurii prelevaţi de la stejarii din Ocolul silvic Nisporeni, apreciate în 
baza determinării procentului de oxigen în soluţia de incubare la faza staţionară, sunt 
incluse în tabelul 1. Datele reprezentate in tabel sugerează că, în extractele mugurilor, 
prelevaţi de la stejarii care cresc pe teritoriul Ocolului silvic Nisporeni, activitatea 
substanţelor antioxidante în faza staţionară este practic egală cu cea a oxidazelor, în 
faza staţionară fiecare asigurând cu circa 1% diminuarea conţinutului de oxigen în 
mediul de incubare în comparaţie cu martorul. Diferenţa dintre activitatea biochimică 
a fracţiilor obţinute din mugurii apicali şi cei laterali nu este semnificativă. Astfel, 
dacă luăm în consideraţie capacitatea antioxidantă a substanţelor cu masa moleculară 
joasă (fracţia 1) și activitatea oxidazelor (fracţia 2), atunci capacitatea lor sumară de a 
diminua conţinutul oxigenului în mediul de incubare constituie aproximativ 2%.

La introducerea în mediul de incubare concomitent a extractului şi peroxidului de 
hidrogen se induce activarea catalazelor din extract. Din tabelul 1, putem observa că, 
cantitatea oxigenului în faza staţionară de incubare conţinând extractul din mugurii 
apicali şi laterali este respectiv cu 13,1 şi 8,1% mai înaltă în comparaţie cu martorul 
(care în mediul de incubare conţinea doar soluţia tampon şi peroxidul de hidrogen). 
Activitatea catalazelor în extractele din mugurii apicali era semnificativ mai înaltă 
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în comparaţie cu cea în extractele din mugurii laterali. Dacă luăm în consideraţie 
activitatea oxidazelor din fracţia 2, putem concluziona că, creşterea reală a procentului 
de oxigen în soluţia de incubare cu peroxid de hidrogen, în faza staţionară era cu circa 
1% mai înaltă în comparaţie cu valorile indicate în tabelul 1 (13,1 şi 8,1% pentru  
mugurii apicali şi laterali, respectiv). Pentru a determina influenţa condiţiilor de mediu  
(în principal a temperaturii) asupra proceselor de utilizare a oxigenului de către extracte 
a fost estimată activitatea sumară a substanţelor antioxidante, oxidazelor şi catalazelor 
în extractele din mugurii arborilor stejarului pufos, care cresc în diferite trupuri de 
pădure comparată cu rezultatele obţinute în Ocolul silvic Nisporeni, care reprezintă 
punctul cel mai de nord de prelevare a probelor, (fig. 1). 

Tabelul 1. Influenţa sumară a substanţelor micromoleculare şi macromoleculare, 
extrase din mugurii apicali şi laterali, prelevaţi primăvara de la arborii de stejar pufos din 
suprafața experimentală Nisporeni, asupra procentului de oxigen în mediul de incubare

Nr. 
d/o

Surplusul de utilizare a oxi-
genului în soluţia conţinând 
fracţia 1 (substanţe cu masa 
moleculară joasă)

Surplusul de utilizare a oxi-
genului în soluţia conţinând 
fracţia 2 (substanţe cu masa 
moleculară mare)

Surplusul de eliminare 
a oxigenului în soluţia 
conţinând fracţia 2 şi per-
oxid de hidrogen.

Mugurii apicali

1. 1,2 ± 0,36 0.9 ± 0,53 13,1 ± 0,10*
Mugurii laterali

2. 1,6 ± 0,32 1.0 ± 0,21 8,1 ± 1,51
Notă: * Diferenţa faţă de valoarea caracteristică extractelor din mugurii laterali valabilă 

la criteriul de confidenţă 95%.

În tabelul 2, sunt prezentate diferenţele dintre activitatea proceselor de utilizare şi 
eliminare a oxigenului în extractele din mugurii prelevaţi de la arborii de stejar pufos 
din suprafața experimentală Nisporeni în comparație cu cei recoltați de la arborii din 
Ocoalele silvice Cărpineni, Talmaz, Zloţi, Băiuş şi Baimaclia. Comparând datele 
prezentate putem menţiona că, activitatea substanţelor cu proprietăţi antioxidante 
(fracţia 1) demonstrează tendinţa de a spori activitatea lor atât în mugurii apicali, cât 
şi în cei laterali la arborii care cresc în diferite trupuri de pădure din reguinea de sud 
a țării. Ca regulă, aceste procese sunt cu atât mai pronunţate, cu cât mai la sud se afla 
suprafața experimentală de prelevare a probei. Având în vedere faptul că, capacitatea 
de legare a oxigenului de către această fracţie a extractelor din muguri prelevaţi de 
la arborii care vegetează în Ocolul silvic Nisporeni (tab. 1) este relativ joasă, putem 
considera că, sporirea până la 9,77% a acestui indice la extractele din mugurii laterali a 
arborilor din suprafața experimentală Băiuş, indică că, conţinutul substanţelor cu aceste 
proprietăţi, sau rata lor în stare redusă, este semnificativ mai înaltă la mugurii arborilor, 
care cresc în trupurile de pădure situate mai la sud. Aceiaşi tendinţă se observă în cazul, 
dacă analizăm activitatea oxidazelor din fracţia 2, (tab. 2). 

Datele analizate demonstrează că, activarea proceselor de reducere directă, sau 
pe cale enzimatică, a oxigenului de către substanţele extrase din mugurii arborilor de 
diferită provenienţă sporeşte concomitent cu gradientul de creştere a temperaturilor 
primăvara în direcţia de la nord la sud. Rezultatele obținute susţin viziunea că, 
substanţele fenolice şi oxidazele induc procesele de eliminare a dormitării mugurilor 
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[6, 12]. Menţionăm că, în acelaşi timp se manifestă o tendinţă opusă de schimbare a 
activităţii sumare a proceselor care asigură descompunerea enzimatică a peroxidului 
de hidrogen (asigurate de catalaze): în extractele din mugurii prelevaţi de la arborii ce 
cresc în partea de sud a țării eliminarea oxigenului este mai joasă (tab. 2). Dacă luăm 
în consideraţie concurenţa dintre procesele care declanşează utilizarea şi eliberarea 
oxigenului în fracţia 2, abținem o concluzie inversă: în extractele din mugurii prelevaţi 
primăvara de la plantele ce cresc mai la sud activitatea enzimelor care catalizează 
descompunerea peroxidului de hidrogen este mai mare în comparaţie cu cei de la 
arborii situaţi în partea de nord a răspândirii stejarului. De exemplu, din tabelul 2, 
reiese că, în extractele din mugurii apicali prelevaţi de la stejarii care cresc în Ocoalele 
silvice Băiuş şi Baimaclia activitatea proceselor ce duc la utilizarea oxigenului de către 
oxidaze este mai mare cu 8,00 şi 8,37% în comparație cu cei care vegetează în suprafața 
experimentală Nisporeni, atunci când procesele de eliminare sumară a oxigenului ca 
urmare a descompunerii peroxidului au scăzut respectiv cu 7,87 şi 6,60%. Reiese, 
că activitatea de descompunere a peroxidului de hidrogen în extractele de la mugurii 
arborilor de stejar din suprafețele experimentale Băiuş şi Baimaclia este mascată de 
activitatea relativ mai mare oxidazelor. În realitate, ea, tinde să depăşească valorile 
activităţii catalazelor în extractele mugurilor arborilor din Ocolul silvic Nisporeni 
(respectiv cu 0,37 şi 1,77%).

Menţionăm că, activitatea proceselor care duc la utilizarea oxigenului în 
extractele din mugurii laterali ai arborilor din toate suprafețele experimentale sunt 
comparabile cu cele caracteristice pentru mugurii apicali, deşi ca regulă acestea tind 
să fie mai superioare. Totodată, procesele de formare a oxigenului prin descompunerea 
peroxidului de hidrogen, catalizate de substanţele din fracţia 2, sunt mai pronunţate în 
mugurii apicali în comparaţie cei laterali. În ambele tipuri de muguri activarea sumară a 
proceselor ce duc la eliminarea oxigenului în urma descompunerii peroxidului sunt mai 
semnificative la extractele din mugurii arborilor din suprafețele experimentale situate  
mai la nord (tab. 2). 

Aceast fapt se manifestă datorită creşterii mai semnificative a activităţii oxidazelor 
şi substanţelor antioxidante în comparaţie cu cea a catalazelor din mugurii arborilor 
din suprafețele experimentale amplasate mai la sud. Totodată, activitatea sumară 
a catalazelor din mugurii apicali este mai înaltă în comparaţie cu cea din mugurii 
laterali. Reiese, astfel că, în perioada de primăvară, inducerea proceselor de terminare 
a dormitării mugurilor se petrece concomitent cu activarea substanţială a activităţii 
oxidazelor şi mai puţin evidentă a catalazelor. La început aceste procese se iniţiază în 
mugurii apicali, apoi sunt urmate în mugurii laterali. Aceasta corelează cu desfacerea 
mai întârziată a mugurilor laterali în comparaţie cu cei apicali.

Menţionăm că, probele pentru analiză au fost prelevate primăvara devreme. Din 
literatura de specialitate se ştie că, supravieţuirea plantelor la gerurile de iarnă depinde 
de mai multe procese care necesită energie, procese care, la rândul lor, induc activitatea 
sistemelor de formare şi ieşire de sub control a speciilor reactive de oxigen (SRO) [17]. 
Călirea şi aclimatizarea la frig implică procese complexe de inducere a acumulării în 
celule a unor enzime şi substanţe, care duc la dezactivarea SRO, diminuarea leziunilor 
şi sporirea viabilităţii plantelor în condiţii de ger [1, 16]. Activitatea antioxidantă a 
fenolilor şi flavonoizilor, determinată de proprietăţile redox, de asemenea joacă un rol 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor



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

73

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

important în neutralizarea radicalilor liberi, a oxigenului în stare triplet şi descompunerea 
peroxizilor în condiţie de stres termic [6, 13]. 

Tabelul 2. Diferenţele dintre procesele de utilizare a oxigenului şi eliminarea lui în 
urma descompunerii peroxidului de hidrogen provocată de substanţele extrase din mugurii 
apicali sau laterali prelevaţi de la stejarul pufos din pădurile din Nisporeni în comparație 
de cei din Cărpineni, Zloţi, Talmaza, Baiuşi şi Baimaclia.

Varianta
Localitatea

Cărpineni Zloţi Talmaza Băiuş Baimaclia
Surplusul de utilizare a oxigenului în soluţia fracţiei 1 (metabolií)

Mugurii apicali 0,40 ± 0,82 -1,43 ± 0,94* -1,63 ± 1,06* -8,37 ± 5,44* -5,00 ± 1,31*
Muguri laterali 1,67 ± 1,38* -3,93 ± 2,87* 0,17 ± 0,71 -9,77 ± 3,71* -6,6 ± 0,99*

Surplusul de utilizare a oxigenului în soluţia fracţiei 2 (oxidaze)
Mugurii apicali 0,37 ± 1,20 -1,57 ± 1,76 -0,53 ± 1,06 -8,00 ± 2,56* -8,37 ± 2,20*
Muguri laterali 0,07 ± 0,77 -4,67 ± 0,35* 0,67 ± 1,69 -7,70 ± 1,38* -9,07 ± 3,87**

Surplusul de eliminare a oxigenului în supernatant
Mugurii apicali 4,40 ± 1,13* 2,70 ± 3,09 4,60 ± 4,08* 7,87 ± 3,11* 6,60 ± 1,47*
Muguri laterali 1,27 ± 2,78 0,37 ± 4,96 1,5 ± 3,42 3,6 ± 4,3 3,33 ± 3,24*

Notă: Sunt date valorile medii ± suma valorilor devierilor ambelor variante (la mugurii 
de referinţă, din Nisporeni şi cei experimentali) care ar asigura diferenţa dintre variante cu 
confidenţa la nivelul 95% fiecărei valori medii; * - indică diferenţa veridică a variantei date 
faţă de varianta respectivă la mugurii prelevaţi de la arborii din Nisporeni.

Primăvara, odată cu ridicarea temperaturii, are loc adaptarea plantelor la condiţiile 
noi şi pregătirea pentru iniţierea creşterii, datorită inducerii proceselor de dividere a 
celulelor din mugurii plantelor. Aceste procese, la rândul lor, implică activarea enzimelor 
care asigură descompunerea peroxidului de hidrogen (catalazele şi peroxidazele), 
utilizarea oxigenului cu implicarea diferitelor reacţii enzimatice (asigurate de oxidaze) 
şi substanţe antioxidante (substanţe fenolice, flavonoizi etc.). Metoda de oximetrie, 
utilizată de noi, a dat posibilitatea de a aprecia separat activitatea sumară a componentelor 
care sunt utilizate în neutralizarea directă, sau pe cale enzimatică, a SRO. 

Totodată, parametrii determinaţi cu ajutorul acestei metode reprezintă rezultatul 
integral a unui număr mare de procese biochimice, de aceea informaţia obţinută oferă 
posibilitatea de a caracteriza integral schimbările proceselor oxido-reductive care 
au loc la nivel enzimatic şi metabolic. Procesele enunțate oferă posibilitatea de a 
caracteriza tendinţele integrale de schimbare a proceselor oxido-reductive sub influenţa  
diferitor factori. 

Procesele oxido-reductive sunt extrem de importante în perioada trecerii  plantelor 
de la starea de repaus la cea de creştere [9, 12]. În această perioadă substanţele fenolice, 
fiind în stare redusă, participă mai eficient la eliminarea SRO [9]. Din această cauză, a 
fost important de comparat procesele asociate cu metabolismul oxigenului în extractele 
din mugurii prelevaţi primăvara la arborii care cresc în diferite trupuri de pădure, 
astfel încât datorită gradientului de temperaturi pozitive în direcţia nord-sud s-a produs 
activarea treptată a proceselor de utilizare a oxigenului, care au decurs în concordanță 
cu perioada de terminare a dormitării mugurilor plantelor primăvara. 

Fiziologia şi Biochimia PlantelorFiziologia şi Biochimia Plantelor



74

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

Datele obţinute de noi, au confirmat sporirea activităţii proceselor de reducere a 
oxigenului în extractele obţinute din mugurii arborilor de stejar atât pe cale enzimatică, 
cât şi pe cale metabolică, (tab. 2).  Acest fapt sugerează că, primăvara terminarea 
dormitării mugurilor arborilor de stejar este însoțită de intensificarea atât a proceselor 
biochimice ce asigură formarea energiei, cât şi a celor, care sunt implicate în detoxificarea 
SRO, care ies de sub control în urma acestor intensificări. 

Cu toate că, activarea proceselor de utilizare a oxigenului de către oxidaze şi legarea 
lui de către substanţele fenolice maschează capacitatea sporită a catalazelor mugurilor 
arborilor care cresc mai la sud de a intensifica degradarea peroxidului de hidrogen, 
tabelul 2, separarea componentelor cu masă moleculară mică şi masă moleculară 
mare a dat posibilitatea de a determina separat efectele sumare ale ambelor tipuri de 
componente şi de a elucida existenţa mascării activităţii eliminării oxigenului de către 
catalaze în urma intensificării utilizării lui de către oxidaze. Comparând datele privind 
diferenţele dintre activitatea catalazelor extrase din mugurii arborilor care vegetează în 
sudul țării şi cei din Ocolul silvic Nisporeni conchidem că, activitatea lor scade doar 
aparent din cauza activării mai pronunţate a activităţii oxidazelor (tab. 2). 

În principiu, aceste elemente nu contrazic datele din literatura de specialitate care 
demonstrează că, terminarea dormitării este asociată cu creşterea conţinutului de 
peroxid de hidrogen [2], dat fiind faptul că, activitatea oxidazelor în această perioadă 
creşte mai semnificativ decât cea a catalazelor. 

Creşterea activităţii substanţelor antioxidante în celulele mugurilor arborilor 
concomitent cu sporirea temperaturii primăvara sunt în acord cu rolul important a 
reacţiilor antioxidante în procesele fiziologice ale plantelor [10].

Concluzii:
Primăvara, în extractele din mugurii stejarului pufos, se manifestă tendinţa de 1. 

sporire a capacităţii sumare de utilizare a oxigenului, datorită potenţialului reductiv a 
substanţelor fenolice şi activităţii oxidazelor, care derulează în funcție de gradientul 
nord-sud a temperaturilor pozitive corespunzător pentru locul de creștere a stejarilor. 
Tendinţa evidențiată este caracteristică şi pentru catalaze, dar se manifestă mai puţin 
pronunţat.

În celulele mugurilor apicali, primăvara, schimbările componentelor, care 2. 
determină potenţialul oxido-reductiv se manifestă mai timpuriu, în comparaţie cu cele 
din mugurii laterali. Această accelerare poate fi considerată ca o cauză a ieșirii mai 
timpurii din starea de dormitare a mugurilor apicali în comparaţie cu cei laterali.
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