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Rezumat
În lucrare se analizează informaţia ştiinţifi că despre impactul stresului, cauzat de
condiţiile hidro-termice nefavorabile repetate în timp, asupra proceselor funcţionale
ale plantelor prin prisma formării cros-toleranţei şi stres – memoriei. Tot mai multe
date demonstrează, că expunerea plantelor la condiţii de stres moderat la primele etape
de dezvoltare de multe ori induce rezistenţa şi la alte tipuri de stres – cros-toleranţa.
Totodată, plantele, ce au suportat un stres moderat la etapele iniţiale ale ontogenezei,
suportă mai uşor stresul repetat în timp datorită apariţiei ”stres - memoriei” – capacităţii
de a reacţiona ulterior adecvat la factorul nefavorabil. Se demonstrează, că în formarea
cros – toleranţei şi stres-memoriei sunt implicate astfel de reacţii nespecifi ce cum ar
fi  capacitatea de homeostatare a apei în organism şi intensifi carea eliminării speciilor
reactive de oxigen. Interrelaţiile apei, SRO şi fi tohormonilor formează o reţea integrată
de semnalare, care în condiţii de stres asigură inducerea mecanismelor nespecifi ce de
protecţie şi rezistenţă la cei mai diferiţi factori.
Cuvinte-cheie: cros-toleranţă, stres – memorie, reacţii specifi ce şi nespecifi ce, capacitatea
de homeostatare a apei, protecţie antioxidantă.
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Plantele, atât cele din fl ora spontană, dar mai cu seamă, cele de cultură, frecvent sunt
expuse condiţiilor nefavorabile de creştere. Factorii climatici, cum ar fi  temperaturile
extreme, secetele, concentraţii mărite ale soluţiei solului, reprezintă impedimente
majore, care limitează creşterea şi dezvoltarea, şi, prin consecinţă, recolta agronomică.
Deosebit de acută devine problema rezistenţei şi stabilizării productivităţii plantelor în
legătură cu încălzirea climei pe Terra [33; 34; 38;52], cu creşterea frecvenţei secetelor,
şi variaţiilor extremale ale factorilor meteorologici.

Impactul negativ produs de secetele repetate în timp, însoţite de arşiţe, grindine
şi căderi de temperatură, dar şi fl uctuaţiile extreme de precipitaţii, - şi ca urmare,
dezechilibrul nutritiv, deseori este catastrofal pentru productivitatea plantelor şi
economia rurală în deosebi în regiunile cu risc climatic pentru agricultură, la care este
atribuită şi RM.

Evaluarea teritoriului Moldovei după indicele de ariditate, demonstrează, că partea
de nord a republicii şi platoul Codrilor fac parte din terenurile umede sub humide, iar
cele centrale şi de sud – din terenurile uscate subhumide şi semiaride [22;74]. Zona de
sud a republicii în temei este o zonă cu regim pluviometric defi citar datorită climatului
temperat-continental excesiv, caracterizat prin temperaturi ridicate şi precipitaţii
reduse, inclusiv prin perioade de secetă îndelungată. Dar şi zonele centrală şi de nord
se caracterizează prin fl uctuaţii semnifi cative a microclimei, când perioadele uscate
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alternează cu perioade cu precipitaţii excesive, timp înnourat şi rece. Aici deosebit
de nefavorabile pentru plante sunt schimbările repetate, deseori în limite extreme, ale
regimului hidro-termic.

 Deci, apariţia perioadelor cu depuneri atmosferice extremale (lipsă – exces de
precipitaţii) este specifi că în temei în timpul verii. Dar intemperiile cu predominarea
acelui sau altui factor nefavorabil au loc în diferite faze ale ontogenezei plantelor. La
etapele iniţiale de dezvoltare de cele mai dese ori infl uenţă negativă o are temperatura
joasă, efectul căreia este mai pronunţat pe fondalul secetei de primăvară, cauzată de
rezerva insufi cientă de umiditate în sol. Deosebit de afectate pot fi  soiurile sau formele
de plante slab rezistente la seceta de primăvară, când are loc uscarea orizontului
superfi cial al solului sub infl uenţa vânturilor uscate, iar sistemul radicular al plantei nu
este îndeajuns de dezvoltat pentru a absorbi apa din straturile din adâncime. La etapele
timpurii de dezvoltare plantele pot fi  afectate în rezultatul unei transpiraţii excesive,
provocată de arşiţe sau vânturi fi erbinţi şi uscate, cu umiditatea relativă a aerului sub
30%. Deşi în sol este apă sufi cientă, absorbţia rămâne în urma transpiraţiei, creându-se
un defi cit de saturaţie în ţesuturile plantei. Decalaje între transpiraţie şi absorbţie apar
şi la plante pe soluri reci. La etapele ulterioare ale ontogenezei probabilitatea răcirii
stresogene scade şi se măreşte probabilitatea afectării plantelor de supraîncălzire şi
deshidratare. Dar, şi în această perioadă pot avea loc variaţii extremale de temperatură,
când timpul canicular, secetos şi cu arşiţă mare (35-39°C), este urmat de ploi torenţiale
însoţite de grindină şi răcire bruscă. Seceta „pură” este un fenomen rar întâlnit şi se
observă în lipsa precipitaţiilor toamna sau primăvara. De obicei seceta este însoţită
de arşiţe, cu temperaturi supra maximale, când gradientul de temperatură „frunze -
aer” capătă valori pozitive, ceea ce are consecinţe subletale sau chiar letale. Arşiţa,
independent de deshidratare, provoacă perturbări mari în procesele metabolice.
Supraîncălzirea frunzelor micşorează pragul de rezistenţă al plantei la insufi cienţa apei
în sol [40; 70; 78;113]. Dacă condiţiile de temperatură variază în limitele diapazonului
de toleranţă pentru procesele vitale ale plantei atunci acestea nu provoacă dereglări
în starea homeostatică a organismului. Diapazonul de temperaturi cuprins între 10
şi 30°C este favorabil aproape pentru toate plantele, temperatura 35°C şi 5 - 4°C
reprezentând pragul critic de trecere de la condiţii favorabile la condiţii nefavorabile
[107]. La ridicarea temperaturii aerului până la 45°C, fapt, înregistrat şi în RM în lunile
de vară, reprezintă limita activităţii vitale a celulei vegetale, când are loc vătămarea
membranelor fotosintetice cuplată chiar cu pieirea plantei.

Prin urmare, principalii factori naturali, ce limitează obţinerea recoltelor stabile în
agricultura modernă şi care au infl uenţă asupra creşterii, dezvoltării şi productivităţii
plantelor sunt factorul climatic (temperaturile joase şi ridicate, insufi cienţa de umezeală),
şi factorii, ce reprezintă consecinţe ale acestora - concentraţia mărită a soluţiei solului
(stresul osmotic), perturbări ale compoziţiei chimice ale solului (stresul salin), pH-ul
soluţiei solului, etc.

În natură, de cele mai multe ori, factorii nefavorabili acţionează în complex: răcire
pe fond de insufi cienţă de umezeală (seceta de primăvară sau seceta de tip „nordic”,
[102]); arşiţă pe fond de deshidratare (seceta de vară, sau seceta de tip „sudic”), ceea
ce condiţionează mari perturbări în procesele vitale ale plantelor. În dependenţă de
etapa ontogenezei la care sau creat condiţii stresogene (deshidratare, răcire, arşiţă, etc.)
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gradul de reducere a productivităţii plantelor poate fi  diferit. Acţiunea stresogenă a
deshidratării, răcirii, arşiţei, care de multe ori acţionează în complex, provoacă mari
perturbări în metabolismul plantelor. Se cunoaşte, deja, că efectul sumar al acestora
nici pe departe nu este aditiv [77;78]. De exemplu, stresul termic (răcire) poate conduce
la o reducere drastică a recoltei plantelor crescute pe soluri acide, pe când la acţiunea
separată aceşti doi factori infl uenţează mult mai slab. Impactul negativ al factorilor
climatici limitativi se complică şi mai mult în legătură cu activitatea antropică
negativă, poluarea atmosferei şi intensifi carea radiaţiei ß – ultraviolete [51;72; 92;
104]. Fluctuaţiile condiţiilor mediului cu caracter advers, dar nu numaidecât letal, în
linii generale sunt apreciate ca factori stresogeni [38]. Astfel de evenimente repetate
în timp pot cauza degradarea structurilor celulare, discordanţa proceselor fi ziologice
cheie, precum şi modifi cări morfologice cu urmări grave asupra productivităţii
[36; 41; 45; 85].

 De aceea, importanţa cunoaşterii rezistenţei cultivarelor la impactul ecologic este
incontestabilă. Necesitatea evaluării mecanismelor, ce asigură rezistenţa generală şi
specifi că a plantelor la acţiunea diferenţiată şi complexă a principalilor factori ecologici
limitativi rezultă şi din faptul că unele cultivare pot fi  tolerante la supraîncălzire şi
nu rezistă la deshidratare, altele suportă deshidratarea dar nu rezistă la regim termic
sub- sau / şi supra optimal, iar altele manifestă rezistenţă concomitentă la câţiva
factori ecologici (rezistenţă convergentă [102], sau rezistenţă ecologică [105]).
Pentru agricultura ţărilor cu fl uctuaţie mare a condiţiilor hidro-termice din timpul
vegetaţiei o importanţă deosebită prezintă plantele cu rezistenţă ecologică largă.
Soiurile cu plasticitate ecologică mare asigură obţinerea recoltelor stabile în diverse
condiţii [106]. În literatura recentă de specialitate aproape lipsesc date despre impactul
acţiunii complexe a factorilor abiotici nefavorabili, precum şi despre efectul stresului
ecologic repetat în timp asupra proceselor funcţionale ale celor mai valoroase plante
de cultură. Recent se fac încercări de a demonstra existenţa la plante a cros-toleranţei,
sau toleranţei încrucişate: expunerea plantelor la condiţii de stres moderat de multe ori
induce rezistenta şi la alte tipuri de stres [14; 43; 53;60; 64; 72; 93; 98]. Mai mult ca
atât, cros-toleranţa poate fi  indusă şi de acţiunea sincronică a diferitor factori stresogeni,
sau la interacţiunea acestora [53; 64; 72; 73;98; 92]. Totodată, plantele care au suportat
un stres moderat, devin mai rezistente la stresul repetat în timp. Se presupune, că la
plantele, ce au suportat un stres moderat la începutul vegetaţiei, se poate forma aşa
zisa ”memorie de stres” – capacitate de a reacţiona adecvat la stresul repetat în timp.
Cros-toleranţa are o importanţă deosebită pentru ecologie şi agricultură, dar puţin se
cunoaşte despre mecanismele fi ziologice ce stau la baza acestui fenomen. Există doar
câteva studii documentate referitor la problema în cauză. În puţinele lucrări existente la
moment se menţionează, că mecanismele posibile care stau la baza memoriei de stres
şi cros-toleranţei sunt acumularea diferitor proteine, aminoacizi, factori de transcripţie
sau metaboliţi de protecţie, precum şi modifi cări epigenetice sau modifi cări morfologice
[10;35]. Probabil, aclimatizarea şi formarea unei memorii de stres la un tip anumit de
stres previne deteriorarea şi de alţi factori de stres, oferind memorie încrucişată la stres
şi toleranţă complexă [93].

Se consideră, că mecanismele de aclimatizare la diferiţi factori sunt parţial identice
[11]. Unul dintre răspunsurile primare comune la diferiţi factori de stres, este schimbarea
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status-ului apei [10; 15; 36; 82 - 88] şi generarea accelerată a speciilor reactive de
oxigen (SRO) [7; 30; 71; 116], care servesc ca molecule de semnalizare şi de activizare
a sistemelor de protecţie. Majorarea moderată a SRO condiţionează expresarea genelor
de protecţie şi iniţierea proceselor adaptive [12] prin sinteza şi acumularea diferitor
substanţe cu rol de protecţie: proteinelor specifi ce, aminoacizilor, glucidelor, etc. [17].
O altă posibilitate de a păstra o memorie de stres ecologic sunt modifi cările morfologice
ale plantei, care rămân stabile un timp mai îndelungat de cât cele metabolice [10;35].

 Se ştie, că secetele moderate de scurtă durată (3-5 zile), ce se repetă periodic,
negativ se răsfrâng asupra productivităţii, dar contribuie la majorarea rezistenţei
plantelor. Ofi lirea plantelor, care au suportat câteva secete de scurtă durată, are loc la
o umiditate a solului mai mică comparativ cu plantele crescute permanent în condiţii
optime. Acest fenomen de călire a plantelor la secetă a fost observat încă în 1926 de I.
Tumanov (119;120), care a arătat, că anumite plante de mezofi te în condiţii de defi cit
de umiditate formează o rezistenţă, care facilitează trecerea lor prin condiţii de secetă
repetată. Cercetări ulterioare [1; 4;16] cu plantele de grâu, orz, porumb, soia, fasolea,
etc. au demonstrat, că în procesul călirii se obţin modifi cări la toate nivelele ierarhice
de organizare. Plantele călite la secetă au un sistem radicular bine dezvoltat, o activitate
de absorbţie mare a perişorilor absorbanţi, celulele absorbante au un potenţial osmotic
redus, realizat prin creşterea conţinutului de substanţe osmotic active, etc. Un regim
hidric tensionat la faza juvenilă de dezvoltare condiţionează adaptarea la insufi cienţa de
umiditate prin formarea unui tip mai xerofi t de plante. Rolul determinativ în formarea
mecanismelor de rezistenţă la secetă a plantelor la faza juvenilă de dezvoltare revine
celulelor meristematice proliferative ale rădăcinii şi lăstarului în timpul dividerii cărora
sunt activate de factorii mediului alte subprograme genetice. Fenomenul este legat de
comutarea activităţii genelor, modifi carea activităţii enzimelor, apariţia izo-enzimelor,
sinteza unor noi proteine şi instalarea unor sisteme noi de reglare, care duc la majorarea
toleranţei citoplasmei la deshidratare [1; 79].

Menţinerea echilibrului proceselor funcţionale în organismul vegetal, precum şi
parametrii variaţiei lor, depind de gradul de realizare a informaţiei genetice în condiţiile
de mediu respective. În aceste circumstanţe proprietăţile biologice ale culturii, formate
pe parcursul evoluţiei speciei, se manifestă la nivel de organism ca un sistem adaptiv
unic, exprimat prin formarea suprafeţei de evaporare respective, numărului de stomate,
cutinizarea, pubescenţa frunzelor, viteza de dezvoltare şi vigurozitatea sistemului
radicular, proporţia masei organelor vegetative şi reproductive, etc.

După cum reiese din literatura de specialitate [8; 24; 55], semnale pentru
declanşarea subprogramelor anti stres şi realizarea reacţiilor nespecifi ce adaptive în
condiţii nefavorabile pot fi  nu numai de natură chimică (pH, SRO), dar şi de natură
hidraulică (modifi carea presiunii de turgescenţă), hormonală, etc. Tot mai multe dovezi
sunt obţinute în favoarea ideii, că principalul trigger al reacţiei generale de adaptare a
plantelor atât la diminuarea potenţialului apei în sol cât şi la alţi factori, ce induc apariţia
defi citului de saturaţie (salinizarea, temperaturile înalte sau joase, etc.), poate fi  scăderea
presiunii de turgescenţă. Kuzneţov Vl. (39;111) presupune că declanşatori posibili ai
reacţiei nespecifi ce de adaptare pot fi  şi „erupţia” oxidativă, modifi carea cito-scheletului,
conţinutului de Ca++, inozitol-fosfatului, protein-kinazelor, fosfolipazelor, etc. Aceasta
atestă formarea în celule a unei largi reţele de semnalare, care iniţiază expresia genelor
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stres-reglatoare. Totuşi, se menţionează [94], că la unele specii semnalele hidraulice
sunt mai semnifi cative pentru inducerea răspunsului plantei la acţiunea factorului
nefavorabil. Capacitatea de homeostatare a apei în organism este condiţia primară de
rezistenţă a acestuia nu numai la insufi cienţa umidităţii, dar şi la cei mai diverşi factori
externi – arşiţă, frig, îngheţ, salinizare, xenobionţi, etc. Exclusivitatea importanţei apei
în realizarea funcţiilor vitale, inclusiv şi în mediu suboptimal, reiese din proprietăţile
unice şi deosebite ale ei, dar şi din faptul, că apa în plantă formează un continuu unic în
sistemul “sol – plantă – atmosferă “, realizând integritatea acestora. Apa în organismul
vegetal interacţionează absolut cu toate componentele celulelor, formând o entitate
integră dinamică, care se modifi că într-un anumit diapazon. De aceia, cele mai mici
schimbări ale potenţialului apei în sol se răsfrâng aproape instantaneu asupra status-
ului apei în plantă şi, prin consecinţă, asupra tuturor proceselor vitale.

Sinteza informaţiei din literatura de specialitate recentă demonstrează, că procesele
care asigură rezistenţa plantelor la cei mai diverşi factori nefavorabili sunt asociate cu
autoreglarea funcţiilor şi menţinerea unui echilibru dinamic al acestora cu participarea
apei. În procesul adaptării se realizează o unitate indisolubila a plantei cu mediul
ambiant. Apa uneşte toate părţile componente ale organismului, începând cu moleculele
şi terminând cu ţesuturile şi organele, într-un tot unic; pare a fi  unica substanţă în plantă,
care adecvat poate îndeplini funcţia triplă de reglare a creşterii, reglare a activităţii
metabolice şi integrare a structurii şi funcţiilor la toate nivelurile de organizare [49; 85;
87; 88]. În condiţii de secetă apei î-i revine locul central în coordonarea şi menţinerea
integrităţii funcţiilor şi reprezintă premiza principală pentru adaptare şi rezistenţă. Şi
din punct de vedere evolutiv proprietatea de homeostatare a apei a fost prima condiţie
de supravieţuire a plantelor la ieşirea lor pe uscat. E documentat, că toleranţa celulelor
şi ţesuturilor plantelor este determinată de totalitatea proceselor adaptive, orientate spre
menţinerea mediului apos intern la un nivel relativ constant, necesar pentru parcurgerea
normală a proceselor vitale a organismului. Similitudinea răspunsului plantelor la
acţiunea diferitor stres – factori (secetă, frig, arşiţă) se datorează faptului că aclimaţia
la aceste condiţii e rezultatul deshidratării [47]. L. Brânză (2003) a demonstrat, că
modifi cările adaptive la fl uctuaţia umidităţii şi temperaturii î-şi găsesc exprimare în
formarea unui anumit fenotip de plante, toleranţa căruia se realizează la nivel subcelular
(majorarea CRA, hidratura biocoloizilor), celular, de organ (intensitatea absorbţiei apei,
transpiraţiei), cât şi de organism [16]. Reglarea activităţii de absorbţie şi consum al
apei la nivel de organ asigură toleranţa la nivel de organism, condiţionând diminuarea
„asprimii” factorului nefavorabil.

Analiza informaţiei de ultimă oră [88] şi datele experimentale recente au demonstrat
importanţa primordială a capacităţii de păstrare a homeostazei apei în coordonarea şi
integrarea funcţiilor la nivel de organism în condiţii de secetă. Această proprietate
se datoreşte coordonării absorbţiei apei de către sistemul radicular, stabilizării
conductibilităţii hidraulice în interconexiunea „rădăcină – tulpină - lăstar” [51] şi
consumului ei prin transpiraţie, - proprietăţi pozitiv corelate cu potenţialul de rezistenţă
a genotipului la secetă. În marea majoritate a informaţiei din literatura de specialitate
se relatează, că rădăcina joacă un rol primordial în semnalarea şi reacţia plantei la
defi citul de apă în sol [67; 94]. La multe plante de cultură rădăcinile sunt mai rezistente
la defi citul de umezeală şi creşterea lor continuă la un potenţial al apei în sol care
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stopează creşterea frunzelor. Se consideră, că menţinerea creşterii şi aprofundarea în
straturile mai adânci ale solului reprezintă o reacţie morfogenetică de adaptare asociată
cu rezistenţa organismului la insufi cienţa de apă.

În corespundere cu punctul de vedere tradiţional, restricţia aprovizionării cu apă,
dar şi stresul termic, are un impact negativ la toate nivelele de organizare cauzând în
mod direct perturbarea echilibrului dintre absorbţia apei de către rădăcini, transferul
şi consumul ei prin transpiraţie, ceea ce inevitabil conduce la apariţia unui defi cit de
saturaţie în frunze. Organismele pot supravieţui în condiţii de insufi cienţă de umiditate
numai dacă posedă toate mecanismele necesare pentru realizarea toleranţei [18; 44;
105]. În virtutea acestui fapt s–a sugerat ideea că foarte multe procese sunt implicate în
inducerea toleranţei organismului.

La nivel molecular plantele reacţionează prin inducerea expresiei diferitor grupuri
de gene, ce determină formarea unui şir de molecule funcţionale, cum ar fi  enzimele
– cheie ale sintezei şi degradării osmoliţilor, compuşilor cu funcţie de protecţie şi/
sau reparaţie a proteinelor, proteinelor de stres, proteinelor transportatoare a apei
(aquaporinelor), hormonilor de stres, etc. Toate aceste macromolecule au funcţie de
protecţie a componentelor membranare şi de reglare a status–ului apei organismului prin
ajustarea osmotică şi metabolică a absorbţiei apei şi menţinerea sau chiar activizarea
componentelor conductibilităţii hidraulice.

Proprietatea plantelor superioare de a-şi regla într-o anumită măsură status-ul apei
în ţesuturi poate fi  realizată sau prin intensifi carea absorbţiei osmotice a apei din sol,
prin închiderea stomatelor, sau prin investiţii energetice şi plastice suplimentare pentru
creşterea şi aprofundarea în straturile mai adânci de sol a sistemului radicular. [20;24; 27].
Când defi citul de apă atinge valori critice, sau este avansat în timp, are loc perturbarea
echilibrului dintre componentele status-ului apei şi ofi lirea organelor ca urmare a
citorizei celulelor şi afectării membranelor. Deshidratarea conduce la schimbarea
structurii conformaţionale a componentelor membranelor celulare (proteinelor şi
lipidelor), însoţite de contraveniente în permeabilitatea acestora, şi în funcţionarea
enzimelor, reprezintă reacţia primară a plantelor la secetă, răcire, supraîncălzire,
xenobionţi, etc. Aceste modifi cări reprezintă o reacţie nespecifi că de adaptare a
celulelor la orice schimbare a condiţiilor mediului extern. Sinteze a informaţiei despre
modifi carea permeabilităţii membranelor celulare la tensionarea regimului hidro-termic
sunt prezentate în lucrările [44; 45;51;96;122 şi al.]. Din ele rezultă, că rezistenţa
organismului vegetal la acţiunea factorilor nefavorabili în mare măsură este asigurată
de stabilitatea structurilor membranare ale celulelor. Permeabilitatea membranelor
citoplasmatice, fi ind un caracter genetic determinat, reprezintă unul din mecanismele
decisive ce controlează absorbţia, transferul şi consumul apei, condiţionând astfel
rezistenţa plantei la secetă.

Degradarea membranelor plantelor rezistente are loc numai la o acţiune subletală
a factorului. În urma majorării permeabilităţii şi exo-osmozei ionilor în spaţiile
intercelulare se intensifi că emisia apei din frunze. O altă reacţie de răspuns a plantelor
tolerante la acţiunea factorilor stresogeni este majorarea conţinutului de compuşi cu
funcţie de protecţie a membranelor şi macromoleculelor. Astfel de compuşi ca prolina,
glutamatul, glicin–betaina, carnitina, manitolul, sorbitolul, fructanele, zaharoza şi
oligozaharidele au proprietatea de a menţine gradul de hidratare a proteinelor [31].
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Glucidele pot substitui apa asociată cu macromoleculele din membrane, menţinând
astfel integritatea structurală a acestora.

Deci, la nivel molecular toleranţa la secetă este asigurată prin majorarea capacităţii
de reţinere a apei de către macromolecule, dependentă de stabilitatea conformaţiei
componentelor membranare, de permeabilitatea membranelor,de conţinutul de compuşi
cu funcţie de protecţie a membranelor şi macromoleculelor. Şi modifi cările cantitative
şi calitative ale aminoacizilor, glucidelor, etc. sub infl uenţa stresului hidric şi de
temperatură sunt interpretate, în cea mai mare parte, ca factori implicaţi în stabilizarea
capacităţii de reţinere a apei.

Multitudinea de adaptaţii, care asigură în condiţii de secetă menţinerea hidratării
ţesuturilor plantei la nivel optimal, sunt legate cu: - absorbţia apei din sol; - transportul
şi - eliminarea apei în transpiraţie. Absorbţia, fi ind caracterizată prin cantitate şi
intensitate, depinde de volumul de sol penetrat de rădăcini, care se măreşte odată cu
creşterea acestora, precum şi de activitatea funcţională a sistemului radicular. Numărul
de rădăcini este controlat morfogenetic şi metabolic [21; 36; 89] şi depinde de gradul
de inhibare a transportului AIA din punctele de creştere a lăstarilor spre rădăcini
[54]. Rata de creştere a rădăcinilor la un stres moderat, sau intermitent, se menţine
condiţionând accesarea continuă a apei din straturile mai profunde ale solului. Totuşi,
scăderea umidităţii mai jos de 60 – 50 % CTA limitează creşterea rădăcinilor. Uşor
se adaptează la un defi cit relativ de apă plantele cu o plasticitate mai pronunţată a
sistemului radicular, conductibilităţii hidraulice a membranelor celulare şi a ţesuturilor
specializate, precum şi cu o reactivitate înaltă a stomatelor [13; 58; 69]. Totodată,
pentru menţinerea status – ului apei, nutrienţilor şi carbohidraţilor necesari pentru
supravieţuire, plantele răspund la stresul cauzat de reducerea potenţialului apei în
sol, şi prin reducerea suprafeţei de evaporare şi închiderea stomatelor. Multe plante
reacţionează la cel mai subtil defi cit de apă în sol prin închiderea stomatelor. În multe
cazuri diminuarea conductibilităţii stomatelor la insufi cienţa apei în sol are loc mai
repede decât apar schimbări ale potenţialului apei în lăstar. Reacţia stomatelor este
evidentă deja când potenţialul apei în sol scade numai cu câţiva kPa [23; 99]. Se
consideră că aceasta se datorează unor procese de semnalare cu implicarea anumitor
molecule de semnalizare de natură hormonală. Aceste semnale pot fi  sau pozitive,
în sensul că concentraţia moleculelor acestora în fl uxul vaselor xilemului creşte, sau
negative dacă concentraţia acestora scade [19]. Fitohormonii, în particular ABA, CK,
AS, etilena, sunt implicaţi în transmiterea semnalelor din rădăcini în lăstar, acţionând
izolat sau concomitent. Deshidratarea, indiferent de natura factorului care a provocato,
condiţionează micşorarea nivelului fi tohormonilor din clasa stimulatorilor creşterii –
AIA, GA şi CK [62; 115] şi acumularea „hormonilor de stres” – ET şi ABA [24;36;
37; 48; 75; 90]. Formarea etilenei induce căderea frunzelor, micşorarea suprafeţei de
evaporare, fapt ce contribuie la micşorarea impactului negativ asupra plantei [63; 96].
Mai mult ca atât, se susţine părerea [49], că însuşi efectul indus de aplicarea exogenă
asupra plantelor a diferitor regulatori de creştere poate fi  atribuit însuşirii acestor
substanţe de a schimba absorbţia apei. Totodată se consideră, că gradul de hidratare
reprezintă factorul primar de reglare nu numai a activităţii hormonale, dar şi enzimatice
şi, drept urmare, a activităţii metabolice. La o insufi cienţă moderată de umiditate în sol,
atunci când potenţialul apei în lăstar încă nu este afectat şi producerea auxinelor nu este
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inhibată, transportul lor în rădăcini continuă condiţionând accelerarea/sau stabilizarea
creşterii acestora spre straturile mai umede ale solului, asigurându-se în aşa mod
absorbţia apei şi livrarea ei în lăstar. Împreună cu fl uxul apei din rădăcini spre lăstar are
loc şi transferul citochininelor prin intermediul cărora este reglată starea stomatelor şi,
prin consecinţă, consumul apei, procesul de asimilare a dioxidului de carbon şi formare
a aparatului foliar, precum şi creşterea prin alungire a celulelor. Citochininele măresc
capacitatea de atracţie a apei spre frunze şi spre organele în creştere. Acţiunea atractivă
a lor se explică prin proprietatea fi tohormonului, pe de o parte, de a deschide osteolele
stomatelor, de a intensifi ca transpiraţia şi stimula procesele de creştere şi biosintezele
în celule – pe de altă parte. Intensifi carea transpiraţiei măreşte forţa de aspiraţie datorită
coeziunii moleculelor de apă, iar intensifi carea biosintezelor condiţionează majorarea
concentraţiei molare a fotoasimilatelor în frunze, ceea ce conduce la diminuarea
potenţialului osmotic şi la absorbţia osmotică a apei. Totodată, majorarea conţinutului
de apă în fl oem induce activizarea transportului asimilatelor din frunze spre organele
acceptoare, inclusiv rădăcini. Prin instanţă, se favorizează aprovizionarea sistemului
radicular cu substanţe plastice, necesare pentru continuarea creşterii, precum şi cu
compuşi osmeofi li destinaţi pentru ajustarea osmotică a absorbţiei apei.

Şi alţi fi tohormoni, cum ar fi  acidul abscizic şi etilena, coordonează răspunsul
lăstarului şi rădăcinii la acţiunea diferitor factori nefavorabi, inclusiv la defi citul de apă.
La uscarea solului rădăcinile acumulează acid abscizic, care cu fl uxul transpiraţional
este transportat în frunze unde provoacă închiderea stomatelor [24;25]. La nivelul
plantei întregi, acidul abscizic este considerat un hormon al stresului. Acidul abscizic
provoacă închiderea stomatelor prin inhibarea pompei de H+ dependentă de ATP din
membrana plasmatică a celulelor stomatice. Această pompă, în mod normal transferă
protonii în afara celulei stomatice şi duce la infl uxul rapid şi acumularea potasiului, la
absorbţia osmotică a apei şi închiderea stomatelor. AAB micşorează infl uxul de K+,
acesta şi apa ies din celulă, iar stomata se închide. Mecanismul de producere AAB
în timpul stresului hidric este următorul: pierderea turgescenţei celulelor produce un
semnal care activează genele nucleare şi stimulează sinteza AAB. Semnalul de activare
a genelor este constituit din Ca2+ şi fosfoinozitol. Valoarea de prag a potenţialului
apei care induce majorarea conţinutului de acid abscizic în rădăcini la diferite plante
este diferit: pentru porumb -0,8 MPa, pentru sorg -1MPa. Majorarea conţinutului de
acid abscizic contribue nu numai la închiderea stomatelor frunzelor, la intensifi carea
absorbţiei apei de către rădăcini, dar şi la majorarea gradului de hidratare a proteinelor
prin activizarea sintezei prolinei. Nivelul ridicat de acid abscizic supresează producţia
de etilenă, care contribuie la creşterea rădăcinii şi reţine creşterea lăstarului [76]. Acest
eveniment rezultă în majorarea ratei rădăcină/lăstar, care, în conjuncţie cu închiderea
stomatelor, indusă de acidul abscizic, face posibilă restabilirea unui status al apei mai
favorabil. Şi vice-versa, inhibarea transportului vascular al apei şi citokininilor din
rădăcină spre frunze la o secetă dură are drept urmare închiderea stomatelor, reducerea
forţei de atracţie a frunzelor şi diminuarea gradienţilor hidrostatici ca promotori
al fuxului prin xilem. Difi cultăţile transportului auxinelor din apexul lăstarului spre
rădăcini condiţionează inhibarea creşterii acestora şi diminuarea suprafeţei de absorbţie
a apei şi nutrienţilor anorganici. Aceste reacţii se înscriu întocmai în schema relaţiilor
interactive dintre organe, coordonării şi reglării /menţinerii echilibrului funcţional.
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Deci, apa în plantă este cea mai efectivă substanţă contribuabilă a creşterii şi
menţinere a integrităţii funcţionale. Defi citul de saturaţie, cauzat de un stres hidric
avansat, are drept urmare inhibarea conductibilităţii hidraulice a plantelor cu urmări
grave asupra procesului de livrare a apei organelor vegetative şi generative a plantei,
inclusiv şi meristemelor apicale. Aceste dereglări conduc la perturbarea integrităţii
funcţionale cu consecinţe negative asupra creşterii şi dezvoltării plantei ca organism
integru. Mclntyre G.I. (1987) consideră, că apa în plante îndeplineşte trei funcţii de
bază: – este mediatorul efectelor mediului asupra creşterii şi activităţii metabolice; –
îndeplineşte funcţia de reglare a creşterii proporţionale a diferitor părţi ale plantei; –
condiţionează integrarea creşterii şi activităţii metabolice la nivel celular [49]. Apa
pare a fi  singura substanţă în plantă, care adecvat poate îndeplini această funcţie triplă:
reglarea creşterii, reglarea activităţii metabolice şi integrarea funcţiilor la nivel de
organism. Toate celelalte mecanisme de control şi integrare a creşterii şi dezvoltării
sunt dependente de capacitatea apei de a regla creşterea şi activitatea metabolică.
Semnifi caţia apei pentru procesele de integrare a structurii şi funcţiilor, precum şi
pentru autoreglarea proceselor fi ziologice la nivel molecular, celular şi de organism,
reiese din faptul că pentru parcurgerea normală a tuturor reacţiilor metabolice, inclusiv
pentru activitatea enzimelor şi menţinerea structurii, este necesar un anumit grad de
hidratare. Schimbarea parametrilor status-ului apei reprezintă o reacţie nespecifi că a
plantelor la acţiunea oricărui factor nefavorabil- secetă, arşiţă, răcire, salinizare, etc.

O altă grupă de molecule care pot fi  implicate în semnalarea stării de stres indusă
de secetă şi activizarea proceselor de protecţie, după cum a fost relatat mai sus, sunt
speciile reactive de oxigen (SRO). Se consideră legitimă ideea, că răspunsul nespecifi c
al organismului vegetal la acţiunea celor mai diferiţi factori stresogeni, inclusiv a
secetei, arşiţei şi răcirii, este activarea oxigenului molecular şi apariţia „stresului
oxidativ” [108; 109; 112;114; 117]. Majorarea conţinutului SRO este una din primele
reacţii nespecifi ce a organismului vegetal la acţiunea, fără excepţie, a tuturor factorilor
nefavorabili, inclusiv şi a defi citului de umiditate, acesta din urmă, după cum a fost
relatat mai sus, fi ind cel mai violent [108; 118]. Şi Scandalios J.G. (1993) a demonstrat,
că una dintre primele consecinţe ale acţiunii stresogene a factorilor extremali este
intensifi carea apariţiei în celule a speciilor reactive de oxigen (SRO), stresului oxidativ
şi afectarea structurilor celulare [68].

Iniţierea supra producerii SRO are loc în urma dereglării lucrului lanţurilor
transportatori de electroni, în temei în cloroplaste şi mitocondrii, când activitatea
metabolică a acestora este limitată de deshidratare. E stabilit, că acumularea SRO
poate cauza perturbarea componentelor celulare şi discordanţa sau întreruperea
metabolismului ca urmare a atacului asupra lipidelor membranare, proteinelor şi
acizilor nucleici. În lipidele membranare scade conţinutul de acizi graşi nesaturaţi, se
micşorează fl uiditatea membranelor şi creşte permeabilitatea lor [3]. Consecinţe ale
acestor modifi cări pot fi  destrucţia structurilor celulare, senescenţa ţesuturilor şi moartea
plantei [61;114]. Seceta, provoacă micşorarea viabilităţii celulelor ca consecinţă a
trecerii lipidelor membranare din faza normală lichid-cristalină în faza de gel, asociată
cu pierderea selectivă a acizilor graşi şi mărirea permeabilităţii membranelor pentru
apă. În afară de efectul direct asupra membranelor, deshidratarea induce stresul oxidativ
şi supraproducţia în reacţiile Gabber-Wais şi Fenton a formelor reactive de oxigen
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(SRO), asociate cu afectările celulare [95].
 Deplasarea echilibrului „oxidativ – antioxidativ” în direcţia activării proceselor

oxidării peroxidice în membrane cauzează declanşarea stării de stres la acţiunea
oricărui factor nefavorabil [100; 101], iar semnal (trigger) pentru inducerea stres-
reacţiei serveşte sistemul superoxidsintazic. Cauza apariţiei SRO şi activarea proceselor
de oxidare peroxidică a lipidelor prezintă obiectul celor mai largi discuţii din ultimul
timp în fi ziologia stresului şi adaptării. Unii autori demonstrează legătura dintre stresul
oxidativ şi gradul de afectare a ţesuturilor plantelor [6; 66; 112]. Alţii [100; 110]
consideră, că SRO servesc ca mediatori primari în declanşarea reacţiei generale de
adaptare, rezultanta fi ind majorarea rezistenţei organismului la cei mai diferiţi factori.
Dintre SRO peroxidul de hidrogen este cel mai studiat în relaţie cu absorbţia apei de
către rădăcini [5; 97]. E documentat, că peroxidul de hidrogen inhibă conductibilitatea
hidraulică prin vezicularea sau destrucţia membranelor şi închiderea aquaporinelor
[15]. În funcţie de concentraţia în celule, SRO pot servi ca semnale ce controlează
conductibilitatea hidraulică a plantei în condiţii de stres abiotic prin inhibarea fosforilării
aquaporinelor.

Universalitatea mecanismelor de destrucţie prin formarea speciilor super reactive de
oxigen şi afectarea membranelor de diferiţi factori stresogeni (secetă, îngheţ, salinizare,
arşiţă, etc.) a condiţionat apariţia în procesul de evoluţie a plantelor a unor mecanisme
identice de protecţie antioxidantă. Tot mai multe date argumentează opinia, că la
acţiunea diferitor tipuri de stres, formarea toleranţei este strâns legată cu capacitatea
de eliminare a SRO [56;57; 80 - 88]. Activ se discută şi concepţia despre participarea
enzimelor antioxidante în procesele de reglare a răspunsului nespecifi c al plantei la
acţiunea celor mai diferiţi factori, inclusiv şi în transmiterea semnalelor de stres [18; 59].
Eliminarea consecinţelor acţiunii stresului oxidativ asupra organismului este asigurat de
sistemul de protecţie antioxidantă [2], un component important al căruia sunt enzimele
antioxidante, ce participă la inactivarea superoxid radicalului, peroxidului de hidrogen
şi hidroxid radicalilor. Graţie funcţionării sistemelor de protecţie antioxidantă, în celule
în condiţii normale se păstrează un echilibru dinamic al proceselor de formare şi de
lichidare a SRO.

Există un bogat material experimental, care atestă legătura dintre toleranţa
plantelor la temperaturi joase, salinizare, patogeni, etc. şi activitatea sistemelor
enzimatic şi non-enzimatic de protecţie antioxidantă. Formele tolerante de plante se
deosebesc prin conţinut mai înalt de ascorbat, α-tocoferol, carotenoizi, activitate mai
înaltă a superoxiddismutazei (SOD), catalazei (CAT), peroxidazelor (POX), glutation-
reductazei (GR), etc. În marea majoritate de cazuri status-ul înalt antioxidant este în
corelaţie cu rezistenţa înaltă la factorul nefavorabil [103]. Sau obţinut rezultate care
au demonstrat că sporirea toleranţei la temperaturi ridicate cauzată de pre tratarea
cu temperatură scăzută este rezultatul eliminării SRO prin activizarea enzimelor
antioxidante. Intensifi carea eliminării SRO este implicată şi în toleranţa la stresul prin
salinizare, indus de pre tratarea cu temperatură ridicată - 33°C [43]. Şi vice-versa, pre
tratarea cu soluţie de NaCl de −0,8 MPa de asemenea majorează toleranţa la stresul
termic şi este la fel asociată cu majorarea activităţii SOD, APX, şi CAT.

Intensifi carea activităţii enzimelor de neutralizare a SRO la plante în diferite condiţii
nefavorabile a condus la ideea că acestea au un rol comun în formarea cros-toleranţei
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plantelor la stresul cauzat de diferiţi factori [64]. Pre tratarea cu temperatură este una
dintre metodele cele mai convenabile în studiul toleranţei încrucişate a plantelor de
cultură. Cu toate acestea, se cunoaşte puţin despre faptul daca pre tratamentul cu
temperatură scăzută poate spori toleranţa la stresul ulterior cauzat de temperatura înaltă
şi dacă această toleranţă încrucişată este asociată cu modifi cări ale SRO şi activităţii
enzimelor antioxidante. Rezultatele obţinute de Yu-qin Mei and Song-quan Song
[50] au demonstrat, că pre tratamentul seminţelor cu temperatură scăzută poate mări
semnifi cativ toleranţa plantulelor de orz la temperaturi ridicate în timpul germinării,
aceasta fi ind legată de majorarea SRO şi activităţii enzimelor de scindare a lor. Aceste
date confi rmă posibilitatea de călire a plantelor iar metoda poate servi ca un sistem
model excelent pentru studiul cros-toleranţei.

Deci, informaţia de ultimă oră conduce spre concluzia, că interrelaţiile apei, SRO şi
fi tohormonilor formează o reţea integrată de semnalare, care în condiţii de stres asigură
inducerea mecanismelor nespecifi ce de protecţie, creşterea, rezistenţa şi productivitatea
plantelor. În literatură, pe de o parte, se susţine ideea că deplasarea echilibrului
„prooxidanţi - antioxidanţi” este reacţia primară nespecifi că a organismului vegetal la
acţiunea celor mai diferiţi factori nefavorabili şi serveşte ca trigger a reacţiei generale
de adaptare şi formare a toleranţei, pe de altă parte, în unele lucrări se menţionează
că activitatea enzimelor antioxidante depinde de gradul de hidratare a moleculelor şi
poate fi  dereglată ca urmare a acţiunii de durată a deshidratării [10; 29;32; 42; 46; 65].
Prin urmare, şi capacitatea de homeostatare a apei în ţesuturi, la fel ca şi capacitatea
de preîntâmpinare a formării excesive a SRO şi de activizare a protecţiei antioxidantă,
reprezintă mecanismele nespecifi ce importante ale procesului de adaptare şi rezistenţă
a plantelor la diferiţi factori nefavorabili, inclusiv şi cros-toleranţei.

În acest aspect depistarea prezenţei la anumite plante de cultură a unei astfel de
însuşiri a organismului vegetal ca ”memoria de stres ecologic” la acţiunea repetată a
secetei, frigului, arşiţei, dezechilibrului nutritiv, descifrarea mecanismelor nespecifi ce
şi specifi ce, care stau la baza cros-toleranţei şi care sunt corelate cu adaptabilitatea
şi productivitatea plantelor, precum şi căilor de implicare a diferitor substanţe
fi ziologic active, fi tohormoni, antioxidanţi, elemente de nutriţie în formarea rezistenţei
complexe v-or servi ca principii ştiinţifi ce importante pentru elaborarea metodelor de
optimizare a răspunsului adecvat al plantelor la stresul ecologic repetat şi de stabilizare
a productivităţii. În baza informaţiei din literatura de specialitate [9; 24; 25;26; 28; 67;
90; 91;121] se poate de presupus, că inductori efectivi ai sistemelor de protecţie pot fi
substanţele fi ziologic active cu proprietăţi de majorare a capacităţii de reţinere a apei,
compuşii fi ziologic activi cu proprietăţi antioxidante, precum şi elementele de nutriţie
minerală.

În sumar se poate de relatat, că orice proces de adaptare e orientat spre menţinerea
mediului intern al organismului la un nivel constant. La variaţia condiţiilor de
existenţă într-un diapazon ce nu depăşeşte limita de toleranţă a organismului reglarea
homeostatică a proceselor fi ziologice are loc cu concursul sistemelor de reglementare
deja existente în celule. Organismul funcţionează la limita posibilităţilor lui fi ziologice
prin mobilizarea totală a rezervei funcţionale. În caz când factorii externi ating valori
critice sau depăşesc pragul critic restructurările în limita mecanismelor homeostatice
devin insufi ciente.
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Capacitatea de homeostatare a apei în ţesuturi, la fel ca şi capacitatea de preîntâmpinare
a formării excesive a SRO, precum şi de activizare a protecţiei antioxidante, reprezintă
mecanisme nespecifi ce importante, care asigură adaptarea şi rezistenţa plantelor la
diferiţi factori nefavorabili - arşiţă, secetă şi răcire, inclusiv şi rezistenţa complexă. O
altă posibilitate de a suporta mai uşor stresul repetat sunt modifi cările morfologice a
plantei, care rămân stabile un timp mai îndelungat comparativ cu simplele schimbări
în acumularea de substanţe protectoare. Modifi cările sistemului radicular ca răspuns
la secetă este un răspuns morfologic evident cu implicaţii pentru a suporta perioade
repetate de secetă. Mai mult decât atât, suprafaţa foliară poate fi  adaptată condiţiilor de
secetă, reducând astfel pierderile de apă, de asemenea şi în situaţii de secete repetate în
timp. Cu toate acestea, mulţi autori subliniază, că mecanismele şi consecinţele acestui
fenomen nu sunt încă bine investigate.

Bibliografi e
1. Acatrinei Gh. Reglarea proceselor ecofi ziologice la plante. Iaşi: Junimea.

1991. 280 p.
2. Allen R.D. Dissection of Oxidative Stress Tolerance Using Transgenic Plants // Plant

Physiol. 1995. 107. p. 1049-1054.
3. Alonso A., Queiroz C.S., Magalhaes A.C Chilling stress leads to increased cell

membrane rigidity in roots of coffee ( Coffea arabica L.) seedlings Biochimica et Biophysica
Acta - Biomembranes 1997 p. 75-84.

4. Aluchi N. Rolul gradienţilor fi ziologici în adaptarea plantelor la variaţia umidităţii
solului şi rezistenţa lor la stresul hidric. Teza de doct. În biol. Chişinău. 2001. 167 p.

5. Aroca R., Amadeo G.Fernandez-Illescas S., Herman E.M., Chaumont F., Chrispeels
M.J. The role of aquaporins and membrane damage in chilling and hydrogen peroxide
anduced changes in the hydraulic conductance of maize roots.//Plant Phyisiology. 2005.
137. p. 341 -353.

6. Asada K. Ascorbate peroidase: a hydrogen peroxide-scavenging enzyme in plants.
// Physiol. Plant. 1992. Vol. 85. p. 235-241.

7. Asada K., Production and scavenging of reactive oxygen species in chloroplast and
their functions. // Plant Physiology. 2006. 141. p. 391 – 396.

8. Bacon, M.A., Wilkinson, S. and Davies, W.J. pH regulated leaf cell expansion in
droughted plants is ABA-dependent.// Plant Physiology 1998. V. 118. p. 1507-1515.

9. Bangerth F., Li Cj., Gruber J. Mutual interaction of auxin and cytokinins in regulating
correlative dominance // Plant Growth Regul., 2000. p. 205-217.

10. Bartolia C. G.,  Casalonguéb C. A.,  Simontacchia M., Marquez-Garciac B., Foyerc
C. H., Interactions between hormone and redox signalling pathways in the control of growth
and cross tolerance to stress.// Environmental and Experimental Botany. 2013. V. 94. p. 73–88.
//Cross-stress tolerance and stress ”memory” in plants. Edited By Dr.Sergi Munne-Bosch and
Dr.Leonor Alegre.

11. Beck E.H., Fettig S., Knake K., et al. Specifi c and unspecifi c responses of plants toc old
and drought stress. //Journal of Biosciences. 2007.V. 32. p. 501 -510.

12. Bhattacharjee Soumen The Language of Reactive Oxygen Species Signaling in Plants.//
Journal of Botany. V. 2012. 22 p.

13. Blatt M. R. Ca2+ Signaling and Control of Guard-Cell Volume in Stomatal Movements
In: Curr. Opin. Plant Biol. 2000, V.3, p.196 - 204.

14. Bonham-Smith P.C., Kapoor M., Bewley J.D. Establishment of thermotolerance
in maize by exposure to stresses other than a heat shock does not require heat shock protein
synthesis // Plant Physiol., 1987. V. 85(2). p. 575-580.

Articole de fond



41

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

15. Boursiac Y., Boudet J., Postaire O., Luu D.T., Tournaire-Roux C., Maurel C. Stimulus-
induced down-regulation of root water transport involves reactive oxygen speies-activated cell
signaling and plasma membrane internalization. //The Plant Journal. 2008. 56. p. 207 – 218.

16.  Brînză L. Stres-reacţia - expresie particulară a rezistenţei plantelor la umiditate redusă
// Teza de doctor în ştiinţe biologice. Chişinău, 2003. 173 p.

17. Bruce T.J.A., Matthes M.C., Napier J.A., Pickett J.A.T. Stressful ”memories”of plants:
evidence and possible mechanisms. //Plant Science. 2007. V. 173. p.603 – 608

18. Buitink J., Leprince O., Hoekstra A. F. Dehydration – Induced Redistribution of
Amphiphilic Molecules between Cytoplasm and Lipids Is Assciated with Desiccation Tolerance
in Seeds. In: Plant Physiology. 2000, Vol. 124, p. 1413 – 1425.

19. Chaves M. M., Oliveira M. M. Mechanisms underlying plant resilience to water defi cits:
prospects for water – saving agriculture. In: Journal of Experimental Botany. 2004, V. 55, No
407, p. 2365 – 2384.

20. Chavies M. M., Maroco J. P., Pereira J. S. Understating plant response to drought:
from genes to the whole plant. In. Functional Plant Bilogy. 2003, V. 30, p. 239 – 264.

21. Cohen I., Moreshet S., Fuchs M. Changes in hidraulic conductance of citrus
trees following a reduction in wetting soil volume. In: Plant Cell and Environment. 1987,
V. 10, p. 53-57.

22. Corobov R., T Leah T., Budeşteanu S. Schimbările climatice şi provocările asociate
pentru republica moldova//Raportul Naţional de Dezvoltare Umană în Moldova. Schimbările
Climatice în Republica Moldova/ Iimpactul socio-economic şi opţiunile de politici pentruadaptare
Tipar: “Nova Imprim”, Chişinău, Republica Moldova 2010. p. 40-46.

23. Davies W. J., Gowing D. J. G. Plant responses to smal perturbatioins in soil water
status. In: Press M. C., Scholes J. D., Barker M. G. In: eds Physiological plant ecology. 1999,
Oxford, UK: Blakwell Scientifi c Publieshers, p. 67 – 89.

24. Davies W.J., Zhang J. Root signals and the regulation of growth and development of
plants in drying soils. In: Annual Review of Plant Physiology. 1991, V. 42. p. 55-76.

25. Davies W., Wilkinson S., Loveys B. Stomatal control by chemical signalling and the
exploitation of this mecanism to increase water use effi ciency in agriculture. //New Phusiologist.
2002. V. 153. p. 449-460.

26. Bloom A. Coordination Between Shoots and Roots // Vascular transport in Plants.
Elsevier. 2005. p.241-255

27. De Raissac M. Mecanismes d´adaption à la sécheresse et maintien de la productivité
des plants cultiveés. In: Agron. trop. 1992, V. 46, N. 1, p. 29-39.

28. Dobra J., Motyka V., Dobrev P., et al. Comparison of hormonal responses to heat,
drought and combined stress in tobacco plants with elevated proline content // J. Plant Physiol.,
2010. V. 167. p. 1360-1370.

29. Eyidoğan F., Öktem H., Yücel M. Superoxide dismutase activity of hexaploid and
tetraploid wheat cultivars subjected to heat and chilling stress // Cereal Research Communication,
2003. V. 31. N. 3-4. p. 387

30. Foyer H., Lopez-Delgado H., Dat J. F., Scott I. M. “Hydrogen peroxide- and glutathione-
associated mechanisms of acclimatory stress tolerance and signaling.” Physiologia Plantarum.
1997. V. 100. N. 2. p. 241–254,

31. Hoekstra F. A., Golovina E. A., Buitink J. Mechanisms of plant desiccation tolerance.
In: Trends in Plant Science 2001, V. 6, p. 431 – 438.

32. Inci F., Öktem H., Yücel M. Effect of water defi cit conditions on superoxide dismutase
isoenzyme activities in wheat // Cereal Res. Commun. 1998. V. 26. p. 297-304

33. IPCC Special Report on Managing the Riscks of Extreme Events and Disasters to
Advance Climate Change Adaptation. Facts Sheet. http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/
srex/SREX_fact_sheet.pdf (last accesed November 28 th, 2011).

Articole de fond



42

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

34. Jentsch A., Kreyling J., Elmer M., Gellesch E., et al. Climate extremes initiate
ecosystem-regulating functions while maintaining productivity // Journal of Ecology, 2011.
V. 99. p. 689-702.

35. Kalapos T., R.Vanden Boogard, Lambers H. Effect of soil drying on grown,
biomass allocation and leaf gas exchange of two annual grass species. //Plant and Soil..,1996.
V. 185. p. 137 -149.

36. Kramer P.J., Boyer J.S. Water relations of plant and soil. San Diego: Academic Press,
1995. 489 p.

37. Kramer P.J. Channing concepts regarding plant water relations // Plant Cell Environ.
1988. V. 11. p. 565-568.

38. Krasensky J., Jonak C. Drought, salt, and temperature stress-induced metabolic
rearrangements and regulatory networks // Journal of Experimental Botany, 2012.
V. 63. No. 4. p. 1593-1608.

39. Kuznetsov V, Rakutin V, Boisova N, Rotschupkin B. Why does heat shock increase
salt resistance in cotton plants? Plant Physiol Biochem. 1993;31(2). p. 181–188.

40. Lambers, H., F.S. Chapin III and T.L. Pons. Plant physiological ecology. Springer-
Verlag, Berlin, 1998. 540. p.

41. Larcher W. Physiological plant ecology. 2003. 4th edn. Springer. 513 p.
42. Lascano H.R., Antonicelli G.E., Luna C.M., Melchiorre M.N., Gomez L.D.,

Racca R.W., Trippi V.S. and Casano L.M. Antioxidant system response of different wheat
cultivars under drought: fi eld and in vitro studies // Australian Journal of Plant Physilogy,
2001. V. 28. p. 1095-1102.

43. Lei Y.B., Song S.Q., Fu J.R. Possible involvement of antioxidant enzymes in the cross-
tolerance of the germination/growth of wheat seeds to salinity and heat stress //J. Integr. Plant
Biol., 2005. V. 47(10). p. 1211-1219.

44. Leprince O., Hendry G. A. F., McKersie B. D. The mecanisms of desiccation tolerance
in developing seeds. In: Seed. Sci. Res. 1993, V. 3, p. 231 – 246.

45. Levit J. Responses of plant to environmental stresses. New York: Academic
Press. 1980.

46. Loggini B., Scartazza A., Brugnoli E. and Navari-Izzo F. Antioxidant defense system,
pigment composition, and photosynthetic effi ciency in two wheat cultivars subjected to drought
// Plant Physilogy, 1999. V. 119. p. 1091-1099.

47. Malone M. Rapid inhibition of leaf growth by root cooling in wheat: kinetics and
mechanism // J. Exp Bot., 1993. V. 44. p.1663-1669.

48. Mansfi eld T.A., Mc Ainsh M.R. Hormones as regulator of water balance. //Plant
hormones. London: Kluwer. 1995. p. 598 – 616.

49. McIntyre Gordon I. The role of water in the regulation of plant development //Can. J.
Bot. 1987. V. 65. N 7. p. 1287-1298.

50. Mei YQ., Song SQ. Cross-tolerance associated with temperature and salinity stress
during germination of barley seeds // Seed Sci Tehnol., 2008. V. 36(3). p. 689-698.

51. Melenciuc M., Ştefîrţă A. Conductibilitatea hidraulică a plantelor de Zea mays L. şi
Sorghum bicolor L. în condiţii de insufi cienţă moderată de umiditate //Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Seria şt. biol., chim. şi agricole. Chişinău, 2007.
Nr. 3 (302). p. 31-40.

52. Min S.-K., Zhang X., Zwiers F.W., Hegert G.C. Human contribution to more-intense
precipitacion extremes // Nature, 2011. V. 470. p. 378-381.

53. MittlerR., Blumwald E. Genetic engineering for modern agriculture: challenges and
perspectives.// Annual Review of Plant Biology. 2010. V. 61. p. 443 – 462.

54. Morillon R., Chrispeels M.J. The role of ABA and the transpiration stream in the
regulation of the osmotic water permeability of leaf cells. //Proceedings of the National Academy

Articole de fond



43

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

of Sciences USA. 2001. 98. p. 14138 – 14137.
55. Munns R., M.Tester. Mechanisms of Salinity Tolerance. Annual Review of Plant

Biology 2008. 59. p. 651-681
56. Møller I.M., Jensen P.E., Hansson A. Oxidative modifi cations to cellular components

in plants // Ann Rev. Plant Biol., 2007. V. 58(1). p. 459-481.
57. Møller I.M. Plant mitochondria and oxidative stress: electron transport, NADPH

turnover, and metabolism of reactive oxygen species //Ann Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.,
2001. V. 52 (1). p. 561-591.

58. Netting A. G. pH, Abscisic Acid and the Integration of Metabolism in Plants under
Stressed and Nonstressed Conditions: Cellular Responses to Stress and Their Implcation for
Plant Water Relations. In: J. Exp. Bot. 2000, V.51, p.147-158.

59. Pallavi Sharma, Ambuj Bhushan Jha, Rama Shanker Dubey, and Mohammad Pessarakli
Reactive Oxygen Species, Oxidative Damage, and Antioxidative Defense Mechanism in Plants
under Stressful Conditions //Journal of Botany, 2012. 26 p.

60. Poorter H., Roumet C., Campbell B. D. Interspecifi c variation in the growth
response of plants to elevated CO2: A search for functional types In: Korner C., Bazzaz F.
A., eds. In: Carbond dioxide populations and communities. 1996, New York, USA: Academic
Press, p. 375 – 412.

61. Prochazkova D., Sairam R.K., Srivastava G.C., Slingh D.V. Oxidative Stress
and Antioxidant Activity as the Basis of Senescence in Maize Leaves //Plant Sci.,
2001. V. 161. p. 765-771.

62. Revilla M.E., Martin L., Nicolas G., et al. Effect of high temperature on the variation
and transport of endogenous cytokinins during the germination of chik-pea seeds //Plant.
Physiol. 1988. V. 132. N. 2. p. 223-228

63. Rose E. The ethylene-forming enzyme in two cultivars of winter wheat differing in
drought resistance //Abstr. Plant Physiol. 1984. V. 75. N. 1. p. 89.

64. Sabehat A., Weiss D., Lurie S. Heat-shock proteins and cross-tolerance in plants.
// Physiologia Plantarum, 2002. V 103 (3). p. 437-441.

65. Sairam R.K., Srivastava G.C. Water stress tolerance of wheat (Triticum aestivum
L.): Variations in hydrogen peroxide accumulation and antioxidant activity in tolerant and
susceptible genotypes //J. Agron. Crop Sci. 2001. V. 186. p. 63-70.

66. Saradhi A.P.P., Mohanty P. Involvement of Proline in Protecting Thylacoid
Membranes against Free Radical-Induced Photodomage //j. Photochem. Photobiol. B:Biol. 1997.
V. 38. p. 253-257.

67. Sauter A., Davies W. J., Hartung W. The long - distance abscisic acid signal in the
droughted plant: the fate of the hormone on its way from rot o shot //Journal of Experimental
Botany. 2001. V. 52. p. 191-197.

68. Scandalios J.G. Oxygen stress and superoxide dismutases //Plant Physiology, 1993.
V. 101. p. 7-12.

69. Schroeder J. I., et. al. Guard Cell Signal Transduction. In: Annu. Rev. Plant Physiol.
Plant Mol. Biol. 2001, V. 52, p. 627 – 658.

70. Schulze E.D. Soil water defi cits and atmospheric humidity as environmental signals
// Water defi cits plant responses from cell to community. Editor University of Lancaster.
1993. p. 1239-1245.

71. Shinozaki Kazuo, Kazuko Yamaguchi-Shinozaki. Molecular Responses to Cold,
Drought Heat and Salt Stress in Higher plants. R. G. Landes Company. Austin. Texas.
U.S.A. 1999. 170 p.

72. Sinclair BJ, Ferguson LV, Salehipour-Shirazi G, MacMillan HA. Cross-tolerance and
cross-talk in the cold: relating low temperatures to desiccation and immune stress in insects.

Articole de fond



44

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

//Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology. 2009.
V. 152. p. 518–523.

73. Smith M.D. An ecological perspective on extreme climatic events: a synthetic defi nition
and framework to guide future research //Journal of Ecology, 2011. V. 99. p. 656-663.

74. Sofroni V., Mangul I., Lupaşcu M., Lala M. Caracterizarea secetelor în Moldova şi
măsurile de atenuare a consecinţelor // Conferinţa naţională ştiinţifi co-practică. 2000. P. 14-21.

75. Spollen W. G., Sharp R E. Spatial distribution of turgor and root growth at low water
potentials. //Plant Physiol. 1991. V. 96. p. 438-443.

76. Spollen W.G., Sharp R.E., Saab I.N., Wu I. Regulation of cell expansion in roots and
shoots at low water potentials. //Water defi cits, plant responses from cell to community. / Editor
J. Smith, H.Griffi ths.1993. p. 37 – 52.

77. Ştefîrţă A., Brînză L., Toma S., Chirilov Al., Piscorschi V. Buceaceaia S Vrabie V.
Aluchi N. Jacotă An. Suniţa F. Metodă expeditivă de determinare a rezistenţei ecologice a
plantelor // Materialele sesiunii ştiinţifi ce „Tehnologii avansate în agricultură şi protecţia
mediului înconjurător” Buletinul AŞM, seria şt. biol., chim. şi agricole. Chişinău,
2004. V. 2 (293). p. 15-23.

78. Ştefîrţă A., Brînză L., Buceaceaia S.,Vrabie V., Aluchi N. Metode de diagnosticare a
rezistenţei ecologice a plantelor. Chişinău: Centru Editorial al UASM, 2005. 78 p.

79. Ştefîrţă A., Aluchi N., Vrabie V. Menţinera integrităţii funcţionale – premiză a
rezistenţei plantelor de Zea mays L. la secetă // Lucrările ştiinţifi ce a Univers. de ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, România, 2002. 2. 159 MB.

80. Ştefîrţă A., Brînză L., Toma S. şi al. Opţiuni fi ziologice de fortifi care a performanţelor
biologice a plantelor în condiţii de umiditate insufi cientă. // Monogr. ”Diminuarea
impactului factorilor pedoclimatici axtremali asupra plantelor de cultură”. Chişinău: Ştiinţa,
2008. p. 166-203.

81. Ştefîrţă A. Activitatea fermenţilor antioxidativi şi reacţia plantelor la secetă în
perioadele critice pentru apă // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009.
N 2. p. 40-49.

82. Ştefîrţă A., Aluchi N., Melenciuc M. şi al. Toleranţa la secetă la secetă şi oxidarea
peroxidică a lipidelor în frunzele plantelor de Zea mays L.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010. N 3. p. 62-70.

83. Ştefîrţă A., Brînză L. Presiunea hidrostatică şi superoxiddismutaza – inductori ai reacţiei
nespecifi ce a plantelor la acţiunea secetei // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. 2008a. Nr. 2 (305). p. 41-50.

84. Ştefîrţă A., Brînză L. Corelaţia activităţii unor enzime antioxidative şi status-ului apei
frunzelor de zea mays l.in condiţii de secetă // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. 2008b. Nr. 2 (305). p. 41-50.

85. Ştefîrţă A., Brînză L., Melenciuc M., Buceaceaia S. Particularităţi morfogenetice
de adaptare la secetă a plantelor de Phaseolus // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele Vieţii. 2012. Nr. 2 (317). p. 53-64.

86. Ştefîrţă A., Melenciuc M., Buceaceaia S. si al. Protecţia enzimatică antioxidativă la
plante cu diferite strategii de adaptare în condiţii de secetă // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2013. Nr. 2(320). p. 70-79.

87. Ştefîrţă A., Melenciuc M., Buceaceaia S.  şi al. Efectul fi tohormonilor, administraţi
exogen, şi menţinerea integrităţii status-ului apei plantelor în condiţii de secetă. //Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2012. Nr. 2(323). p. 90-99.

88. Ştefîrţă A. Semnifi caţia apei în coordonarea şi integrarea funcţiilor plantei în condiţii
de secetă.// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2012. Nr. 1. P. 38-53.

89. Steudle E., Ram Oren, and Ernst-Detlef Schulze. Water Transport in Maize Roots. In:
Plant Physiol. 1987, V. 84, p. 1220-1232.

Articole de fond



45

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

90. Tardeu F., Davies W. J. Root-shoot communication and whole –plant regulation
of water fl ux // water defi cits plants responses from cell to community. Editor: Davies W. J.
Lancaster: University of Lancaster, 1993. p. 147-162.

91. Thorpe M., P. Minchin, N. Gould, J. McQueen. The Stem Apoplast: A Potential
Communication Chanel in Plant Growth Regulation// Vascular transport in Plants. Elsevier.
792005. p. 201-218.

92. Walter J., Jentsch A., Beierkuhnlein C., Kreyling J. Cross-stress toleranceand stress
“memory” in plants. //Environmental and Experimental Botany. 2013. V. 94. p. 3–8.

93. Walter J., Nagy L., Hein R., et al. Do plants remember drought? Hints towards
a drought-memory in grasses.//Enveronmental and Experimental Botany. 2011.
V. 71.  p. 34 – 40.

94.  Wilkinson S., Davies W.J. ABA – based chemical signaling: the coordination of
responses to stress in plants // In: Plant Cell and Environment. – 2002. V. 25. p. 195-210.

95. Wolff S.P., Gamer A., Dean R.T. Free Radicals, Lipids and Protein Degradation
// Trends Bio-chem. Sci. 1986. V.11. p. 27-31.

96. Wright S.T.C. The effect of light and dark periods on the production of ethylene from
water-stressed wheat leaves // Planta. 1981. V. 153. N. 2. p. 172-180.

97. Ye Q., Steudle E., Oxidative gating of water channels (aquaporins) in corn roots.//Plant,
Cell and Environment. 2006. 29. p. 459 – 470.

98. Yu-qin Mei and Song-quan Song. Response to temperature stress of reactive oxygen
species scavenging enzymes in the cross-tolerance of barley seed germination .// J Zhejiang
Univ Sci B. Dec 2010; 11(12): p. 965–972.

99. Zhang J., Davies W. J. Abscisic Acid in Dehydrating Roots May Enable the Plant to
Measure the Water Status of the Soil. In: Plant Cell Environ. 1989, V. 12, p. 73 – 81.

100.  Барабой В.А. Механизмы стресса и перекисное окисление липидов // Успехи
современной биологии, 1991. Т. 111. Вып. 6. c. 923-932.

101.  Барабой В. А. Супероксиддисмутаза в клетках растений.//Цитология. 2006.
Т. 48. №6. c. 465 -474.

102.  Генкель П. А. Физиология жаро – и засухоустойчивости растений. Москва:
Наука, 1982, 280 с.

103.  Деви С.Р., Прасад М.Н. Антиокислительная активность растений Brasica
juncea, подвергнутых действию высоких концентраций меди // Физиология растений.
2005. Т. 52. № 2. c. 233-237.

104.  Ермаков Е.И., Канаш Е.В. Современные проблемы УФ-В радиации в
экофизиологии и растениеводстве // Сельскохозяйственная биология. 2005, №1, 3-19.

105.  Жученко А. Экологическая генетика культурных растений. Кишинев: Штиинца,
1980. 588 с.

106.  Жученко A. Адаптивный потенциал культурных растений. Кишинев: Штиинца,
1988. 766 с.

107. Заворуева Е.Н., Ушакова С.А. Оценка термоустойчивости растений при разных
уровнях освещенности методами медленной индукции флуоресценции хлорофилла и
СО2-газообмена // Физиология растений, 2004. Т. 51. № 3. c. 333-340.

108. Зыкова В.В, Колесниченко А.В., Войников В.К. Участие активных форм кислорода
в реакции митохондрий растений на низкотемпературный стресс // Физиология растений,
2002, Т. 49, № 2, c. 302-310.

109. Калашников Ю.Е., Закржевский Д.А., Балахнина Т.И., Шевелева Е.В., Застрижная
О.М.Действие почвенной засухи и переувлажнения на активацию кислорода и систему
защиты от окис-лительной деструкции в корнях ячменя // Физиология растений. 1992.
T. 39. Вып. 2. c. 263-269.

Articole de fond



46

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

110. Курганова Л.Н., Веселов А.П., Гончарова Т.А., Синицына Ю.В. Перекисное
окисление липидов и антиоксидантная система защиты в хлоропластах гороха при
тепловом шоке //Физиология растений. 1997.Т. 44. c. 725 – 730.

111. Кузнецов Вл.В. Индуцибельные системы и их роль в адаптации растений к
стрессорным факторам. Докт. Диссерт. Кишинев. 1992. 48 с.

112. Лукаткин А.С. О развитии повреждений у растений кукурузы при внезапном и
постепенном охлаждении. // Сельскохозяйственная биология. 2003. № 5. с.63 – 68.

113. Mao Ц., Дзьян Х., Ванг Ю., Цзу Ю., Воронин П.Ю. Водный обмен листа березы
и их устойчивость к кратковременной и длительной почвенной засухе // Физиология
растений, 2004. Т. 51. № 5. c. 773-777.

114. Мерзляк М.Н. Активированный кислород и жизнедеятельность растений
// Соросовский образовательный журнал. 1999. № 9. с. 20-26.

115. Мустафина А.Р., Веселов Д.С., Сабиржанова И.Б., Кудояроова Р.П.
Быстрая гормональная реакция на осмотический шок у проростков пшеницы // Тезисы
докладов Междун. Конф. «Физиология растений – наука III Тысячелетие». М.: Наука.
1999. c. 425.

116. Обозный А.И., Колупаев Ю.Е., Ястреб Т.О. Активность супероксиддисмутазы
и содержание низкомолекулярных протекторных соединений при форировании
перекрестной устойчивости проростков пшеницы к тепловому и осмотическому стрессам
//Агрохимия, 2013. № 8. С. 59-67.

117. Полесская О.Г. Растительная клетка и активные формы кислорода. М.: КДУ,
2007. 140 с.

118. Тарчевский И.А. Сигнальные системы клеток растений. М.: Наука, 2002. 294 c.
119. Туманов И.И. Недостаточное водоснабжение и завядание растения, как средства

повышения его засухоустойчивости // Тр. по прикл. ботан., генет. и селекции. 1926. Т. 16.
№ 4. c. 293-399.

120. Туманов И.И. Завядание и засухоустойчивость // Тр. по прикл. ботан., генет. и
селекции. 1929. Т. 22. № 1. c. 107-143.

121. Фархутдинов Р.Г. Температурный фактор в гормональной регуляции водного
обмена растений: Автореф. дис. . докт. биол. наук. Уфа, 2005. 46 с.

122.Элойя Р. Текучесть мембраны в биологии. Концепции мембранной структуры.
Киев: Наукова думка, 1989, 310 с.

Fiziologia şi Sanocreatologia


