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FIZIOLOGIA ŞI BIOCHIMIA PLANTELOR

PROTECŢIA ENZIMATICĂ ANTIOXIDATIVĂ LA PLANTE CU DIFE-
RITE STRATEGII DE ADAPTARE ÎN CONDIŢII DE SECETĂ

Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc M., Buceaceaia Svetlana, Aluchi N.

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

Rezumat
S-au studiat particularităţile modifi cării activităţii enzimelor antioxidative, cauzate de
secetă, în frunzele plantelor de Phaseolus vulgaris L. şi Zea mays L. cu diferite strategii
morfologice de adaptare. S-a stabilit că rezistenţa plantelor depinde nu numai de capa-
citatea de reglare a hidratării ţesuturilor, dar şi de efi cacitatea funcţionării sistemului
de protecţie antioxidativă. Controlul stomatal al pierderii apei e identifi cat ca cea mai
timpurie reacţie a plantelor la defi citul de umiditate, dar închiderea stomatelor este înso-
ţită de formarea SRO şi apariţia stresului oxidativ ca urmare a modifi cării fotochimice
a cloroplastelor şi formării oxigenului singlet. S-a demonstrat că status-ul antioxidativ
enzimatic al frunzelor de porumb este mai înalt comparativ cu cel al plantelor de fasolea
şi corelează cu rezistenţa la deshidratare. La o secetă de aceeaşi durată şi intensitate pri-
mele se caracterizează prin conţinut mai scăzut de DAM şi activitate mai înaltă a supero-
xid dismutazei, catalazei, ascorbat peroxidazei şi glutation reductazei. La reprezentanţii
speciei Phaseolus vulgaris L. deja după 3 zile de secetă are loc perturbarea coordonării
activităţii superoxid dismutazei, catalazei şi peroxidazelor.
Abrevieri: SRO- specii reactive de oxygen; OPL – oxidarea peroxidică a lipidelor; DAM-
di-aldehida malonică; SOD –superoxid dismutaza; CAT – catalaza; AscPX – ascorbat
peroxidaza; GwPX- guaiacol peroxidaza; GPX –glutation peroxidaza; GR – glutation
reductaza; FL – fosfolipid
Cuvinte-cheie: secetă, plante, enzime antioxidative, superoxid dismutaza, catalaza, as-
corbat peroxidaza, guaiacol peroxidasa, Glutathione peroxidasa, Glutathion reductasa,
fosfolipide.
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Introducere
A devenit o axiomă postulatul conform căruia seceta, salinizarea, frigul, metale-

le toxice, radiaţia UV-B, dar şi atacul patogenilor, provoacă aceleaşi efecte şi reacţii
de răspuns ale plantelor: reducerea creşterii şi fotosintezei, majorarea generării SRO,
destrucţii oxidative, schimbări hormonale, şi acumulări de numeroase proteine de stres.
Aceste schimbări sunt de obicei rezultatul deshidratării ţesuturilor [6] cu efecte negati-
ve asupra homeostazei normale a plantelor [12; 13; 19]. Aceasta din urmă este o conse-
cinţă a faptului, că pe parcursul secetei, mai ales la evoluarea accelerată a stării de stres
şi deshidratării rapide a ţesuturilor, are loc perturbarea coordonării sistemelor de re-
glare a diferitor căi metabolice, localizate în diferite compartimente celulare. În timpul
stresului cauzat de secetă în cloroplaste limitarea fi xării CO

2
 este cuplată cu reducerea
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transferului de electroni în lanţul transportator de electroni, ceea ce reprezintă cauza
principală a producţiei SRO. Aceeaşi cauză esenţială a producţiei SRO se înregistrează
şi în mitocondrii [5]. Când diferite căi metabolice sunt decuplate, electronii cu o şarjă
înaltă de energie sunt transferaţi pe oxigenul molecular cu formarea SRO, ca ′O

2
, H

2
O

2,

O
2

- şi HO• - molecule toxice cu reactivitate înaltă capabile s-ă condiţioneze destrucţia
oxidativă a proteinelor, ADN-ului şi lipidelor [1; 12; 13].

Totuşi aclimaţia şi amplitudinea răspunsului plantelor la tensionarea condiţiilor
mediului ambiant la diferite organisme, este diferită. În acest context menţionăm, că
reglarea aperturii stomatelor a fost identifi cată ca una din cele mai timpurii reacţii de
răspuns a plantei la defi citul de apă.

În condiţii de insufi cienţă de umezeală stomatele ziua se închid pe o dura-
tă mai mare de timp, ceea ce micşorează pierderea apei şi deshidratarea ţesuturi-
lor. În acelaşi timp, asimilarea carbonului inevitabil se micşorează în corespun-
dere cu aprovizionarea cu apă şi cu accesul CO

2
 la nivel de cloroplaste. În lucra-

rea precedentă [20] s-a demonstrat, că adaptarea şi toleranţa la secetă a plantelor
Z. mays L. şi Ph. vulgaris, L. este determinată de una din strategiile alternative de
reglare a homeostazei apei: prin menţinerea/majorarea conductibilităţii hidraulice şi
stomatelor, sau prin reducerea conductibilităţii stomatelor şi consumului apei prin tran-
spiraţie. Avantajul primului mecanism, specifi c plantelor de Z. mays L., constă în men-
ţinerea aperturii stomatelor şi fotosintezei şi, deci, a procesului de producţie. În cel de
al doilea caz, caracteristic plantelor de Ph. vulgaris, L., în condiţii de secetă se reduce
riscul de deshidratare, dar şi productivitatea. Potenţialul scăzut de rezistenţă al acestor
plante se datorează inhibării proceselor fi ziologice la un potenţial al apei în celule rela-
tiv înalt şi închiderii stomatelor.

Plantele de porumb sunt în stare de a păstra activitatea proceselor funcţionale la un
potenţial al apei mai scăzut, ceea ce demonstrează toleranţa protoplasmei la diminuarea
gradului de hidratare. Dar, după cum a fost relatat mai sus, un alt efect, ce însoţeşte
închiderea stomatelor, este formarea SRO, deoarece în frunzele expuse secetei are loc
modifi carea fotochimică a cloroplastelor, iar disiparea excesului de fotoni este însoţită
de generarea SRO, în particular, de apariţia oxigenului singlet [2]. SRO posedă activi-
tate înaltă şi prin intermediul OPL pot conduce la moartea celulelor, organelor şi, chiar,
plantei în întregime.

Reieşind din cele relatate scopul investigaţiilor din lucrarea de faţă consta în re-
levarea impactului stresului hidric asupra vectorului activităţii enzimelor de protecţie
antioxidativă în organele plantelor de Ph. vulgaris L. şi Z. mays L., care se deosebesc
prin strategiile de adaptare la secetă.

Materiale şi metode
În calitate de obiecte de studiu au servit plantule şi plante de Zea mays L., cultivare-

le cv. P458 Phaseolus vulgaris L, cv. Porumbiţa (Fasolea de zahăr) cu potenţial diferit
de rezistenţă şi strategii morfologice diferite de adaptare la insufi cienţa de umiditate.

Experienţele s-au efectuat pe plante, crescute în containere Mitcerlih cu capacita-
tea 30 kg sol absolut uscat şi umiditate controlată în Complexul de vegetaţie al IGFP,
precum şi pe parcele mici în câmp în condiţii de umiditate naturală. În calitate de indici
ai afectării oxidative a plantelor au servit diminuarea conţinutului de fosfolipide, şi
majorarea OPL,testată după conţinutul di-aldehidei malonice.
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 Analizele s-au efectuat în perioada critică a plantelor – în timpul “paniculării - în-
fl oririi” plantelor de porumb şi “butonizării – înfl oririi” plantelor de fasolea în dinamica
scăderii umidităţii şi evoluării în timp a secetei.

Schema experienţelor de vegetaţie:
variantă - Martor – plante la umiditate permanentă optimală, 70% CTA;1.
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 60% CTA;2.
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 50% CTA;3.
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 40% CTA;4.
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA (I zi SH);5.
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA (III zile SH);6.
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA (V zile SH);7.
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA (VII zile SH);8.
variantă – schimbarea umidităţii 70 - 30% CTA (X zile SH).9.

Indici, parametri, criterii şi metode de cercetare:Testarea intensităţii OPL s-a efec-
tuat prin determinarea produsului fi nal – conţinutului di-aldehidei malonice [22]. Ac-
tivitatea enzimelor cheie de protecţie antioxidativă s-a investigat prin metoda spectro-
fotometrică: SOD - prin metoda [24]; CAT - prin metoda Chance B. şi Machly A. [4]
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
, λ 470 nm; AscPX – prin monitorizarea ratei de oxidare a ascorbatului la λ 290

nm [14]; GR - prin reducerea glutationului oxidat în prezenţa NADP·H, λ 340 nm [18];
GPX – prin oxidarea glutationului redus, 260nm [23]. Omogenizarea materialului ve-
getal şi extracţia – conform descrierii [11]. Diferenţele între variante s-au documentat
prin analiza statistică a datelor, utilizând setul de programe “Statistica 7” – ANOVA,
pentru computere.

Rezultate şi discuţii
Rezultatele studiului efectuat (tab.1) au demonstrat cu certitudine deosebiri sem-

nifi cative ale reacţiei plantelor de Zea mays L. şi Ph. vulgaris (L.) la stresul oxidativ
cauzat de deshidratarea ţesuturilor în condiţii de secetă. S-a stabilit, că deshidratarea
ţesuturilor provoacă intensifi carea formării speciilor reactive de oxigen şi afectarea or-
ganelor prin destrucţia oxidativă a componentelor celulare. Sub infl uenţa secetei are loc
o erupţie a formelor reactive de oxigen şi intensifi carea oxidării peroxidice a lipidelor
în frunzele plantelor luate în studiu (tabelul 1). Datele obţinute demonstrează, că deja
la scăderea umidităţii solului până la 40 % CTA în frunzele plantelor se intensifi că
formarea SRO. Comparativ cu martorul, plante ne expuse acţiunii secetei, conţinutul
di-aldehidei malonice (DAM) în frunze, considerat marcherul SO şi OPL [2; 7], se ma-
jorează în mediu cu 25,8 la sută la plantele de fasolea şi cu 17,08 la sută – în frunzele
plantelor de porumb. La evoluarea în timp a secetei se intensifi că formarea di-aldehidei
malonice şi după 3 zile de stres conţinutul ei prevalează faţă de plantele martor respec-
tiv cu 58,45 şi 38,64 %. De aici urmează, că la aceeaşi intensitate şi durată a secetei în
frunzele plantelor de Zea mays L. şi Phazeolus vulgaris L. are loc apariţia unui stres
oxidativ - mai exprimat la reprezentantul fasolei de zahăr. Di-aldehida malonică este
un product al peroxidării acizilor graşi nesaturaţi din fosfolipide şi este responsabilă
de degradarea membranelor celulare. Prin consecinţă, acumularea DAM, condiţionată
de secetă, este asociată cu diminuarea conţinutului de fosfolipide. În studiul dat s-a
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înregistrat reducerea nivelului de FL în frunzele plantelor ambelor genotipuri, cu un
decalaj mai semnifi cativ la plantele de fasolea (fi g.1). Un grad de diminuare a conţinu-
tului fosfolipidelor mai semnifi cativ a fost depistat în frunzele plantelor de fasolea. La
un defi cit de saturaţie mai mic ca valoare în frunzele acestor plante are loc o scădere
veridic mai considerabilă decât în frunzele plantelor de Zea mays, L (tab.1, fi g. 2).

Tabelul 1. Dinamica schimbării conţinutului DAM şi activităţii enzimelor de protecţie
antioxidativă în frunzele plantelor de Zea mays L şi Phaseolus vulgaris L, la schimbarea
umidităţii solului şi evoluarea în timp a secetei.

Umidi-
tatea

solului,
% CTA

Conţinutul
DAM,
mkM/g

s. p.

SOD,
un. con./g

s.p.

CAT,
mM./g

s. p.

AscPX,
mM./g s. p.

GR,
mM./g s. p.

GPX,
mM./g s. p.

GwPX,
mM./g s. p

Zea mays, L

70 8,72±0,21 167,40±2,13 13,71±0,31 8,03±0,10 292,58±4,12 172,74±2,09 151,84±0,88
60 8,81±0,18 177,79±3,09 13,94±0,28 8,12±0,18 301,82±3,98 182,82±2,98 162,14±1,12
50 8,89±0,19 188,18±2,81 14,16±0,36 8,21±0,15 311,06±2,67 192,89±2,12 172,43±1,06
40 10,21±0,32 222,45±3,41 16,52±0,39 10,28±0,20 341,80±3,16 271,46±3,11 271,43±3,07

30, I zi 11,23±0,29 239,75±3,39 17,81±0,48 15,53±0,22 406,00±3,78 283,38±2,21 294,21±3,02
30, III

zile
12,09±0,40 246,45±3,81 17,79±0,49 16,01±0,31 410,27±4,11 298,76±3,09 304,11±2,98

30, V
zile

21,37±0,34 248,40±3,14 18,90±0,51 16,93±0,28 417,11±4,08 300,89±2,17 308,57±2,11

30, VII
zile

31,67±0,28 243,60±2,98 17,79±0,44 17,64±0,38 436,49±3,53 320,61±3,22 378,90±3,22

30, X
zile

31,20±0,46 245,10±2,34 16,58±0,49 18,49±0,36 451,73±3,95 356,90±1,06 442,55±2,98

Phaseolus vulgaris L

70 7,44±0,18 68,26±1,06 12,01±0,28 9,47±0,12 156,56±1,23 126,45±0,97 247,71±2,18

60 8,10±0,15 74,55±0,09 14,89±0,19 9,97±0,11 163,80±1,18 130,24±1,14 273,93±2,17

50 8,93±0,20 80,85±0,98 17,82±0,24 10,65±0,23 169,80±1,08 134,03±1,14 300,15±1,45

40 9,36±0,24 84,00±0,84 18,23±0,17 12,79±0,38 178,52±0,98 135,46±1,21 318,48±2,06
30, I zi 10,90±0,33 94,0±0,78 18,89±0,18 14,10±0,21 189,43±1,65 137,92±1,55 337,55±3,18
30, III

zile
11,79±0,38 100,8±1,88 20,84±0,21 14,49±0,34 205,90±1,47 147,45±2,04 330,37±4,21

30, V
zile

12,39±0,22 103,6±1,67 22,05±0,39 18,19±0,26 209,91±2,13 149,74±2,15 342,25±3,95

30, VII
zile

15,00±0,48 129,3±1,34 22,02±0,41 22,42±0,18 244,70±3,11 176,88±1,88 357,61±3,21

30, X
zile

16,24±0,44 130,0±2,14 21,32±0,25 23,74±0,23 264,42±2,18 184,02±1,96 392,27±3,34

Deja la scăderea umidităţii solului la nivelul 40 % CTA conţinutul fosfolipidelor
se reduce cu 20,2 la sută în frunzele Ph. vulgaris L. şi cu 10,6 la sută – la porumb.
Decalajul se măreşte odată cu intensifi carea în timp a secetei. După o secetă de 10 zile
gradul de modifi care a acestor componente membranare constituie corespunzător 56,8
şi 49,5%. De menţionat, că între gradul de diminuare a conţinutului de fosfolipide şi
majorare a conţinutului de di-aldehidă malonică există o relaţie corelativă strânsă, care
slăbeşte odată cu evaluarea în timp a secetei (tab. 2).
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Fig.1. Dinamica modifi cării conţinutului de fosfolipide (mkg.g-1 s.u.) în frunzele
plantelor de Zea mays L. şi Phaseolus vulgaris L în condiţii de secetă.

Fig.2. Gradul de modifi care a conţinutului de fosfolipide în frunzele plantelor de
Zea mays L. şi Phaseolus vulgaris L în funcţie de dinamica schimbării umidităţii solului
şi intensifi carea în timp a stresului hidric.

Valoarea coefi cientului de determinaţie demonstrează, că în condiţii de secetă
schimbarea conţinutului de fosfolipide la porumb este condiţionat de oxidarea peroxi-
dică a lor numai pe 94 -88 %, iar la plantele de fasolea – pe 92 -76 %.

Probabil, aceasta poate fi  explicat prin faptul, că schimbările parvenite în conţinutul
fosfolipidelor sunt nu numai rezultatul OPL dar şi diminuării sintezei de novo a aces-
tora în celulele deshidratate. Altfel fi ind spus, în condiţii de insufi cienţă de umiditate la
plantele de Phaseolus vulgaris L. biosintezele par a fi  inhibate la un potenţial al apei în
celule mai ridicat comparativ cu plantele de Zea mays L.
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Tabelul 2. Valoarea coefi cienţilor de corelaţie (r) şi determinaţie (R) a conţinutului
dialdehidei malonice cu conţinutul fosfolipidelor în frunzele plantelor de Zea mays L. şi
Ph. vulgaris, L. în condiţii de secetă.

Umiditatea solului,
% CTA

Conţinutul DAM
Zea mays L.

Conţinutul DAM
Phaseolus vulgaris L.

r R2 r R2

70 -1,00 1,00 -1,00 1,00

60 -1,00 1,00 -1,00 1,00

50 -1,00 1,00 -1,00 1,00

40 -1,00 1,00 -0,98 0,96

30% (I) -0,97 0,94 -0,96 0,92

30% (III) -0,96 0,92 -0,92 0,85

30% (V) -0,95 0,90 -0,91 0,83

30% (VII) -0,95 0,90 -0,90 0,81

30% (X) -0,94 0,88 -0,87 0,76

Se ştie, că şi în condiţii normale permanent în celulele plantelor are loc un anumit
nivel de oxidare peroxidică a lipidelor, dar care se menţine constant datorită sistemelor
de protecţie antioxidativă. În afară de efectul de destrucţie oxidativă, SRO, formate la
deshidratare, au menirea de molecule de semnalare, care induc reacţiile de apărare-
adaptare prin activarea/sau sinteza de novo a componentelor sistemului de protecţie
antioxidativă [7; 9]. Descompunerea enzimatică cu participarea compuşilor cu masa
moleculară mică (acidul ascorbic, glutationul, α-tocoferolul) protejează planta de la
producerea excesivă a acestora. Acidul ascorbic şi glutationul conectaţi prin ciclul as-
corbatperoxidaza – glutationreductaza (GR) sunt esenţiali pentru protecţia de la destruc-
ţia oxidativă [15]. Acidul ascorbic are rol şi în reglarea ciclului celular şi ca substrat ori
co-factor a multor enzime [16]. Ascorbatul şi glutationul sunt componentele centrale în
reglarea echilibrului re-dox al celulelor vegetale. Plantele cu conţinut redus de ascorbat
sunt sensibile la SRO, generate de stresul biotic şi abiotic sau la îmbătrânire, din consi-
derente de scădere a detoxifi cării SRO. Totodată, Scandalios J.G. (1993) menţionează,
că CAT şi APX sunt cele mai efective enzime în preîntâmpinarea destrucţiei celulelor,
prin reglarea conţinutului de H

2
O

2.

Investigaţiile din studiul dat au demonstrat, că OPL indusă de deshidratarea ţesu-
turilor este asociată cu majorarea activităţii enzimelor sistemului antioxidativ (tab.1;
fi g.3). S-a constatat, că la reprezentanţii ambelor specii în condiţii de secetă are loc,
odată cu formarea SRO şi OPL, şi activizarea sistemului enzimatic de protecţie antio-
xidativă. În experienţele noastre activitatea AscPX, GR şi GPX în frunzele genotipului
sensibil se majora de 1,29 ori, iar la plantele de porumb– de 1,62 ori comparativ cu
activitatea acestor enzime la plantele martor (tab. 1).

Rezultatele permit de presupus, că la reprezentantul Ph. vulgaris L. ciclul ascorbat
– glutation este mai puţin activ, iar la cele tolerante poate avea un rol cheie în protecţia
antioxidativă în condiţii de secetă. La determinarea acţiunii nete a secetei asupra schim-
bării conţinutului de di-aldehidă malonică şi activizării SOD (fi g. 3) s-au identifi cat
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efecte diferite în dependenţă de durata factorului de stres. Dacă la plantele de porumb
activizarea SOD compensează efectul superoxizi radicalilor şi menţine conţinutul di-
aldehidei malonice la un nivel relativ echilibrat până în a 5-ea zi de secetă, la plantele
de fasolea activizarea SOD nu este sufi cientă pentru dismutarea SRO.

Fig. 3. Acţiunea netă a factorului (secetei) asupra modifi cării conţinutului de di-al-
dehidă malonică şi activităţii superoxid dismutazei în frunzele plantelor de Zea mays, L.
şi Phaseolus vulgaris L.

Informaţia din literatura de specialitate arată, că insufi cienţa de apă în sol şi tem-
peratura ridicată a aerului poate avea un impact drastic asupra activităţii enzimelor
antioxidative, favorizând acumularea radicalilor liberi [3;7;10]. Nivelul intracelular al
enzimelor antioxidative este genetic determinat şi, de regulă, activează în complex.
Astfel, bunăoară, superoxid dismutaza neutralizează superoxizi radicalii cu formarea
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peroxidului de hidrogen, care la rândul său este neutralizat de CAT, AscPX, GPX şi
GwPX. Dat fi ind faptul, că enzimele antioxidative manifestă activitate maximă la dife-
rit grad de hidratare, deshidratarea ţesuturilor în condiţii de secetă aspră poate induce
şi un diferit grad de activizare a acestora. În aşa caz are loc o perturbare a gradului de
concordare a enzimei producătoare de peroxizi şi celor de neutralizare a acestora. Din
datele prezentate în tabelul 3 urmează, că la plantele de Zea mays L. activitatea SOD
este destul de bine concordată cu activitatea catalazei şi peroxidazelor.

Tabelul 3. Modifi carea gradului de concordare a activităţii enzimelor de protecţie  an-
tioxidativă în frunzele plantelor de Zea mays L şi Phazeolus vulgaris L, expuse stresului
hidric cauzat de secetă.

Umiditatea
solului, % CTA

Zea mays, L Phaseolus vulgaris, L

SOD/DAM SOD/CAT+PX SOD/DAM SOD/CAT+PX

70 19,20 0,48 9,17 0,172

60 19,98 0,48 9,20 0,174

50 21,17 0,485 9,05 0,175

40 21,79 0,390  8,97* 0,173

30,I zi 21,35 0,392 8,62* 0,185

30, III zile 20,38 0,385 8,55* 0,196**

30,V zile 11,62* 0,387 8,36* 0,195**

30, VII zile 7,69* 0,331 8,62* 0,223**

30,X zile 6,58* 0,294 8,00* 0,209**
*Gradul de activizare a SOD nu este sufi cient pentru scindarea SRO ;**Compo-

nentele enzimatice de scindare a H
2
O

2
 nu reuşesc s-ă descompună peroxidul format la

activizarea SOD.

La plantele fasolei de zahăr raportul SOD/CAT+PX creşte (tab. 4; fi g. 5) începând
cu a III-a zi de secetă (30% CTA) şi se majorează continuu la evoluarea în timp a sece-
tei, ceea ce demonstrează, că peroxidul de hidrogen, format la activitatea SOD, nu este
complet descompus de CAT şi PX. Acest fapt explică şi sporirea conţinutului de DAM
după o scădere a umidităţii solului (40 % CTA) şi intensifi carea în timp a secetei.

Formele tolerante de plante se deosebesc prin conţinut mai înalt de ascorbat,
α-tocoferol, carotenoizi, activitate mai înaltă a superoxid dismutazei (SOD), catala-
zei (CAT), peroxidazelor (PX), GSH - reductazei, etc. În marea majoritate de cazuri
status-ul înalt antioxidativ este în corelaţie cu rezistenţa înaltă la factorul nefavorabil
[20]. Datele obţinute demonstrează că status-ul enzimatic antioxidativ la plantele de
porumb este şi în condiţii de umiditate favorabilă şi în condiţii de insufi cienţă de apă (5
zile la umiditatea 30 % CTA) mai înalt comparativ cu status-ul enzimatic antioxidativ
al plantelor de fasolea. La un stres hidric de 5 zile activitatea sumară a enzimelor anti-
oxidative în frunzele genotipurilor studiate este corespunzător cu 62,57 şi 35,51 % mai
mare decât la plantele martor de porumb şi fasolea.

Deci, potenţialul redus de rezistenţă la secetă a acestor plante se datorează inhi-
bării proceselor fi ziologice la un potenţial al apei mai înalt în celule, diminuării dras-
tice a conductibilităţii stomatelor, apariţiei SRO, dereglării gradului de coordonare a
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activităţii enzimelor de protecţie antioxidativă. Între conductibilitatea stomatelor, capa-
citatea de reglare a transpiraţiei, asimilarea carbonului, apariţia SRO, există interrelaţii
strânse, coordonarea cărora în condiţii de secetă scade.

Concluzii
1. S-au stabilit deosebiri semnifi cative ale reacţiei plantelor de Zea mays L. şi Ph.

vulgaris (L.) la stresul oxidativ cauzat de deshidratarea ţesuturilor în condiţii de secetă.
La aceeaşi intensitate şi durată a secetei stresul oxidativ este mai accentuat în frunzele
plantelor de fasolea.

2. Deshidratarea ţesuturilor provoacă intensifi carea oxidării peroxidice a lipidelor
şi formarea di-aldehidei malonice, asociată cu diminuarea conţinutului de fosfolipide,
mai semnifi cativă la plantele de fasolea.

3. Status-ul enzimatic antioxidativ al plantelor de porumb este şi în condiţii de umi-
ditate favorabilă şi în condiţii de insufi cienţă de apă mai înalt comparativ cu status-ul
enzimatic antioxidativ al plantelor de fasolea, ceea ce corelează cu toleranţa la stresul
hidric.

4. La plantele de Phazeolus vulgaris L. intensifi carea în timp a secetei conduce la
dereglarea gradului de coordonare a activităţii enzimelor de protecţie antioxidativă, în
special, a enzimei producătoare de peroxizi şi celor de neutralizare a acestora.
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