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Evoluţia condiţiilor climatice în ultimul secol se caracterizează prin aridizarea climei, şi 
extinderea condiţiilor de secetă. Insuficienţa de umiditate în sol şi aer perturbă regimul de apă 
al plantelor, cauzând deshidratarea ţesuturilor cu urmări grave asupra creşterii, dezvoltării şi 
productivităţii plantelor. Cele mai drastice consecinţe asupra proceselor vitale se înregistrează 
atunci când factorii climatici –  deficitul de apă, temperatura şi insolaţia puternică – acţionează 
în complex. Rezistenţa insuficientă a organismului vegetal limitează posibilitatea obţinerii rec-
oltelor mari, mai cu seamă, în zonele agro-climatice cu deficienţe hidrometeorologice frecvente, 
specifice şi Republicii Moldova. Din aceste considerente problema evaluării mecanismelor ne-
specifice, ce conferă rezistenţă mezofitelor de cultură în condiţii de secetă moderată şi fluctuaţiei 
umidităţii şi situaţiilor de stres repetat rămâne a fi una din problemele fundamentale de importanţă 
exclusivă a ştiinţei. Cunoaşterea mecanismelor asociate cu potenţialul de rezistenţă generală şi 
specifică ar putea conduce la elaborarea unei strategii de ameliorare a toleranţei, rezultanta fiind 
majorarea productivităţii şi extinderea suprafeţelor de cultivare. A devenit o axiomă afirmaţia, 
că seceta reprezintă problema nr. 1 a omenirii, cauzată de încălzirea climei pe Terra şi inten-
sificarea frecvenţei secetelor. Apa reprezintă componenta-cheie a vieţii şi factorul critic din 
mediul înconjurător care controlează nu numai distribuţia plantelor pe Pământ, dar şi progresul 
societăţii. Reieşind din aceste adevăruri menţionăm, că problema rezistenţei plantelor, atât din 
flora spontană cât şi mezofitelor de cultură, abordată de autorii monografiei, este incontestabil 
actuală şi prezintă  importanţă semnificativă deosebită.

În lucrare se menţionează, că nu există o părere unică bine determinată, care ar explica 
cauza pieirii sau toleranţei plantelor la acţiunea stresogenă  a secetei;  nu există caractere uni-
versale corelate cu rezistenţa. Acestea pot fi benefice într-un anumit mediu, pot avea efect con-
troversat în altul, sau irelevant - în al treilea. Până în prezent problema mecanismelor ce conferă 
rezistenţă plantelor la secetă, dar şi însăşi noţiunea de rezistenţă, este departe de a fi soluţionată. 
Proprietatea plantelor de minimizare a impactului secetei şi de adaptare la condiţii de umiditate 
suboptimală este condiţionată de un complex de particularităţi funcţionale şi de structură, ce 
s-au format pe parcursul filogenezei speciei şi care au o bază biochimică comună. 
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Practic toate aspectele problemei rezistenţei plantelor la acţiunea extremală a factorilor 
nefavorabili sunt axate pe esenţa şi mecanismele stresului. Recapitularea critică a concepţiei 
stresului la animale şi om este efectuată pe baza datelor recente din literatura de specialitate 
şi proprii ale autorilor despre efectul diferitor factori stresogeni asupra organismului vegetal, 
în particular, mezofitelor de cultură. Este demonstrat că starea de stres sau stresul la plante 
reprezintă o reacţie ne specifică de trecere a organismului, sub influenţa factorilor externi de 
intensitate critică, într-o stare nouă, caracterizată prin modificări funcţionale şi de structură, ce 
permit depăşirea momentului nefavorabil. 

În compartimentele I şi II autorii demonstrează că reacţiile de adaptare a organismului la 
fluctuaţiile mediului pot fi divizate în două clase: reacţii de adaptare urgentă şi reacţii, care apar 
treptat şi care asigură existenţa plantelor la acţiunea de lungă durată a condiţiilor nefavorabile. 
Adaptarea urgentă se efectuează în baza acelor reacţii metabolice, pentru care în celule există 
deja toate premisele biochimice. La prima etapă are loc mobilizarea sau formarea sistemelor de 
protecţie, ce asigură vremelnic toleranţa organismului la acţiunea factorului nefavorabil. La eta-
pa a doua are loc formarea structurilor specializate de adaptare, responsabile de supravieţuirea 
şi parcurgerea ontogenezei în condiţii de acţiune de lungă durată a factorului nefavorabil. Sis-
temele generale de adaptare asigură supravieţuirea plantelor la prima etapă, când mecanismele 
specializate încă nu sau format. Acestea din urmă asigură nu numai supravieţuirea, cum are loc 
la etapa de stres-reacţie, dar şi dezvoltarea ontogenetică a organismului. 

În compartimentul III sunt analizate particularităţile de antrenare a sistemelor generale 
de protecţie, care se desfăşoară la nivel molecular – proteinele de stres, compuşii organici de 
protecţie cu masa moleculară mică, osmoliţii compatibili implicaţi în  reglarea osmotică a sta-
tus-ului apei, etc. S-a demonstrat, că în condiţii de stres hidric, cauzat de secetă, în organismul 
vegetal au loc modificări de caracter cantitativ şi calitativ în paternul proteinelor uşor solubile. 
Restructurările calitative în spectrul electroforetic al PUS din organele plantelor mature de po-
rumb se caracterizează prin: degradarea cantitativă a unor componenţi proteici şi în rădăcini şi 
în frunzele mature; apariţia de noi componenţi în rădăcini şi în frunzele tinere. Seceta provoacă 
schimbarea eterogenităţii şi activităţii  proteinelor cu funcţii enzimatice: peroxidazelor şi 
citocromoxidazelor. Insuficienţa de umiditate şi deshidratarea la etapele iniţiale ale ontogenezei 
condiţionează apariţia de novo a unor izoenzime în organele plantulelor, în deosebi, în celulele 
din zona meristematică şi de extensie celulară a rădăcinii embrionare.

Stresul cauzat de deficitul de umezeală în sol  condiţionează majorarea conţinutului ami-
noacizilor liberi în toate organele plantelor de porumb, în special, în frunzele tinere. Pe par-
cursul perioadei de deshidratare atât în rădăcini cât şi în frunzele de diferită vârstă fiziologică 
se majorează considerabil conţinutul aminoacizilor din familia piruvatului, aminoacizilor, ce 
provin din produsele ciclului Kalvin şi aminoacizilor aromatici. O superproducţie a prolinei s-a 
constatat în rădăcinile plantelor stresate spre deosebire de frunze. La ameliorarea condiţiilor 
de umiditate în organele plantelor de porumb are loc restabilirea reacţiilor biochimice şi fizio-
logice legate de metabolismul aminoacizilor. Capacitatea de reversie, însă depinde de vârsta 
fiziologică a organului. Restabilirea conţinutului aminoacizilor liberi proteinogeni în rădăcini şi 
frunzele tinere corelează cu creşterea conţinutul PUS pe parcursul perioadei de rehidratare.

În baza informaţiei din literatura de specialitate şi rezultatelor investigaţiilor proprii se face 
concluzia, că 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 pro-
teinelor, 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.
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În compartimentul IV ”Modificări adaptive la nivel celular şi toleranţa plantelor la insuficienţa 
de umiditate” sunt analizate mecanismele reglării osmotice a status-ului apei, capacităţii de 
reţinere a apei, rolului aquaporinelor şi permeabilităţii membranelor în adaptarea şi toleranţa 
plantelor la insuficienţă de umiditate. Se menţionează, că una din reacţiile de răspuns a plantelor 
tolerante la acţiunea factorilor stresogeni este majorarea conţinutului de compuşi cu funcţie de 
protecţie a membranelor şi macromoleculelor. La un potenţial redus al apei din sol acumularea 
osmoliţilor compatibili permite absorbţia apei din mediu neutralizând astfel efectul imediat al 
insuficienţei ei în organism. Gradul de modificare a potenţialului osmotic în diferite organe şi 
chiar în seria de metamere ale aceluiaşi organ (frunze) la un deficit de apă impus este diferit. 
Rădăcinile  şi  frunzele,  în deosebi frunzele în creştere, se deosebesc printr-o capacitate mai 
mare de schimbare a potenţialului osmotic. Aceasta se datorează şi fluxului de glucide, nou 
sintetizate în procesul de asimilare a CO2 din frunzele donatoare, precum şi apariţiei de noi 
osmoliţi compatibili în reacţiile metabolice, induse de insuficienţa apei. Capacitatea reglării 
osmotice este limitată de vârsta organului: frunzele nivelului inferior în condiţii de deficit acut 
de umezeală pierd proprietatea de compensare osmotică a presiunii de turgescenţă.

La plantele de cultură reglarea osmotică a status –ului hidric este efectivă numai la o acţiune 
de scurtă durată a stres-factorului şi dacă intensitatea acestuia nu depăşeşte nivelul critic de 
toleranţă. Plantele rezistente la un deficit moderat de umiditate se deosebesc printr-o magnitu-
dine mai mică a potenţialului osmotic în organe comparativ cu plantele slab rezistente. La evalu-
area în timp a secetei şi scăderea umidităţii solului mai jos de limita de rezistenţă, modificarea 
potenţialului osmotic nu este suficientă pentru compensarea deficitului de saturaţie şi reglarea 
turgescenţei. Evoluarea accelerată a secetei cauzează o scădere drastică a Ψπ chiar şi în organele 
plantelor mai puţin vulnerabile, asociată cu majorări însemnate ale deficitului de saturaţie. 

Rezultatele, obţinute prin inhibarea canalelor apei cu HgCl2, cât şi prin determinarea relaţiei 
fluxului volumetric al apei şi gradienţilor apei în joncţiunea „rădăcină – tulpină – frunze”, au 
permis autorilor s-ă conchidă, că deficitul de saturaţie, cauzat de un stres hidric (secetă) avan-
sat, 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. Insuficienţa de umiditate condiţionează reducerea numărului de plasmodesme raportat 
la celulă de la 28 – 30 la 17 -20 la 1 мкм² şi diametrului desmotubulei de la 78,83 la 53, 61Å. 
Plantele stres-tolerante (Sorghum bicolor (L.) Möench) spre deosebire de plantele de Zea mays 
L. pot compensa pierderile de apă din contul măririi sau stabilizării conductibilităţii hidraulice 
şi transportului apei din rădăcini spre frunze.

Seceta în afară de efectul direct asupra membranelor, induce stresul oxidativ şi supraproducţia 
speciilor reactive de oxigen (SRO), cum ar fi anion-radicalul superoxid (O2

· -) şi peroxidul de 
hidrogen (H2O2), asociaţi cu afectările celulare. Principala cauză a afectărilor componentelor 
celulare în condiţii de secetă este deshidratarea ţesuturilor, iar stresul oxidativ reprezintă un 
efect secundar, indus de deshidratare. Au fost evidenţiate diferenţe distincte de antrenare a sis-
temului de protecţie antioxidantă de capacitatea de  autoreglare a homeostazei apei în funcţie 
de potenţialul de rezistenţă a genotipului, de durata şi intensitatea secetei. Activizarea reacţiei 
de protecţie antioxidantă la plantele de porumb în condiţii de secetă este indusă de impulsul 
hidraulic, generat de un anumit grad de schimbare a volumului (concentraţiei) apei în celulele  
plantei în rezultatul deshidratării. Pentru activitate maximă şi bine corelată fermenţii antioxidanţi 
necesită un anumit nivel de hidratare,  deshidratarea mai jos de pragul critic poate induce inac-
tivarea enzimelor antioxidante. S-a înregistrat o dependenţă liniară pozitivă  a activităţii SOD 
(superoxid dismutaza), APX (ascorbatperoxidaza) şi GwPX (guaiacolperoxidaza) de valoarea 
deficitului de saturaţie a celulelor şi – negativă de conţinutul de apă, capacitatea de reţinere a ei 
în ţesuturi, precum şi de presiunea de turgescenţă.

Capacitatea plantelor de protecţie efectivă de la acţiunea negativă a stresului oxidativ, indus 
de secetă, la diferite etape de dezvoltare individuală este diferită. Influenţă maximă asupra pro-
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ceselor de oxidare peroxidică  seceta o exercită în timpul germinării, la faza de „5 frunze” şi în 
timpul „paniculării şi înfloririi” plantelor. Enzimele antioxidante manifestă activitate maximă 
în perioadele critice şi sunt corelate cu gradul de modificare a deficitului de saturaţie, intensităţii 
oxidării peroxidice a lipidelor, conţinutului fosfolipidelor şi rezistenţa plantelor la secetă.

În compartimentul V s-a demonstrat, că formarea complexelor adaptive se datorează 
proprietăţii organismului de coordonare a proceselor fiziologice şi menţinere a integrităţii 
morfo-funcţionale pe parcursul ontogenezei. În condiţii de insuficienţă acută de umiditate are 
loc perturbarea mediului apos intern şi dereglarea relaţiilor interactive dintre rădăcină – frunze 
– inflorescenţe. Îndeosebi de afectate sunt rădăcinile şi inflorescenţele – punctele vulnerabile, 
unde are loc dereglarea integrităţii funcţionale. Coordonarea proceselor funcţionale şi păstrarea 
integrităţii la nivel de organism sunt dependente de relaţiile interactive dintre status-ul apei 
pe de o parte şi activitatea fitohormonilor pe de altă parte. În condiţii de secetă deshidratarea 
ţesuturilor şi inhibarea transportului în joncţiunea ”rădăcină – lăstar” condiţionează dereglarea 
echilibrului fitohormonilor în aceste organe, pe de altă parte, administrarea exogenă a fitohor-
monilor contribuie la restabilirea / optimizarea echilibrată a status-ului lor la nivel de organism. 
În dependenţă de strategia de reglare a status-ului apei, hormonii (ABA, AIA, CK) sau măresc 
absorbţia apei, conductibilitatea hidraulică  şi fluxul apei din rădăcini, sau provoacă închiderea 
stomatelor. Ambele aceste  mecanisme asigură menţinerea hidratării plantelor. Prin urmare, apa 
şi fitohormonii reprezintă componente principale  de reglare şi coordonare a proceselor fizio-
logice a organismului vegetal. 

La perturbarea integrităţii funcţionale în condiţii de secetă ca urmare a diferenţelor în capa-
citatea organelor de autoreglare a homeostazei apei, are loc accelerarea senescenţei premature a 
frunzelor,  - diferită în funcţie de nivelul de inserţie pe plantă. Procesul de îmbătrânire naturală a 
frunzei a V-ea a plantelor de porumb în condiţii optime de umiditate şi temperatură, este asociat 
cu schimbări profunde şi semnificative în status-ul apei, conţinutul de pigmenţi, procesul de 
asimilaţie şi este declanşat de pierderea apei şi formarea excesivă a speciilor reactive de oxigen 
cu consecinţe asupra destrucţiilor oxidative ale structurilor celulare. La tensionarea regimu-
lui de umiditate în plantă are loc schimbarea relaţiilor corelative dintre organe, redistribuirea 
apei între frunzele tinere în creştere, frunzele mature şi cele cu început de senescenţă, datorită 
deosebirilor în capacitatea de atracţie şi reţinere a apei. Frunzelor tinere, le este specifică o 
capacitate înaltă de reţinere a apei, asigurată  de un conţinut mărit de aminoacizi cu R-grupe 
polare hidrofile – lizină, arginină, histidină, tirozină şi cisteină comparativ cu frunzele incipient-
senescente, protoplasma celulelor cărora are un indice de hidrofilitate comparativ mai mic. Prin 
urmare, efectul secetei de accelerare a senescenţei naturale a frunzelor de la   nivelul inferior 
al plantei şi de inducere a senescenţei premature a frunzelor metamerelor superioare este o 
urmare a reacţiilor în lanţ a multiplelor modificări ale parametrilor status-ului apei, sistemului 
de protecţie antioxidantă, proceselor de asimilare, sintezei compuşilor cu funcţie de reglare a 
homeostazei apei şi de stabilizare a structurii membranelor organitelor celulare. Deshidratarea 
şi SRO reprezintă agenţii de semnalizare, care induc şi activează senescenţa prematură a plantei 
în condiţii de secetă.

În compartimentul VI  ”Stres-memoria şi rezistenţa plantelor la stresul  repetat în timp” se 
arată,că la plantele pre-expuse unui stres moderat la fazele iniţiale ale ontogenezei se formează 
o memorie a stresului suportat, - o însuşire a plantelor expuse preventiv la condiţii de stres de 
a răspunde adecvat şi de a suporta mai uşor un nou stres. Memoria despre reacţia de răspuns 
la incidentele din mediul ambiant este asigurată de mecanisme de protecţie accesate, inclusiv, 
şi de semnalele schimbării parametrilor statusu-lui apei, în deosebi a presiunii hidrostatice şi 
capacităţii de reţinere a apei. Secetele moderate de scurtă durată (3-5 zile), ce se repetă periodic, 
contribuie la majorarea rezistenţei plantelor. Astfel de plante mai uşor suportă stresul repetat 
comparativ cu plantele crescute permanent în condiţii optime. Un regim hidric tensionat, de 
intensitate moderată, la faza juvenilă de dezvoltare condiţionează adaptarea la insuficienţa de 
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umiditate prin formarea unui fenotip mai xerofit de plante  cu o mai bună însuşire de homeosta-
tare a apei în ţesuturi, capacitate majorată de reţinere a apei şi păstrare a echilibrului dintre com-
ponentele status-ului apei. La nivel molecular, celular şi de organ, memoria de stres şi toleranţa 
la secetă este asigurată prin majorarea capacităţii de reţinere a apei de către macromolecule şi 
de menţinere a gradului de hidratare şi turgescenţă a ţesuturilor. Formarea memoriei de stres 
depinde de rezistenţa constitutivă a plantelor: plantele cu un potenţial de rezistenţă mai înalt, în 
particular, cu o toleranţă constitutivă mai mare, mai uşor se adaptează la stresul hidric repetat. 
Reacţia adecvată a acestor plante la stresul repetat  este rezultatul manifestării rezistenţei inte-
grate - rezistenţa constitutivă şi rezistenţa indusă. Plantele, care au suportat o secetă moderată 
la etapele iniţiale ale ontogenezei, devin mai tolerante la stresul oxidativ, cauzat de apariţia 
repetată a secetei în timpul  paniculării şi înfloririi. Gradul de majorare a formării SRO, indusă 
de insuficienţa de umiditate în timpul paniculării şi înfloririi, este semnificativ mai mic la plan-
tele, care au suportat un stres hidric moderat la etapa juvenilă, comparativ cu plantele expuse 
primului ciclu de secetă în perioada critică. Activitatea enzimelor de protecţie antioxidantă este 
veridic mai pronunţată la plantele adaptate la insuficienţa moderată de umiditate.

Rezultatele investigaţiilor au condus autorii spre concluzia, că interrelaţiile apei şi SRO 
sunt componente a reţelei integrate de semnalare, care în condiţii de stres asigură inducerea 
mecanismelor nespecifice de protecţie, a creşterii, rezistenţei şi productivităţii plantelor. Depis-
tarea prezenţei la anumite plante de cultură a unei astfel de însuşiri a organismului vegetal ca 
”memoria de stres” la acţiunea repetată a factorilor nefavorabili şi descifrarea mecanismelor, 
care stau la baza ei vor servi ca principii ştiinţifice importante pentru elaborarea metodelor 
de optimizare a răspunsului adecvat al plantelor la stresul ecologic repetat şi de stabilizare a  
productivităţii. Rezultatele experimentale din lucrarea de faţă confirmă posibilitatea de călire a 
plantelor prin metoda de pre-expunere la etapele iniţiale a ontogenezei la un stres hidric moderat 
şi de formare a stres-memoriei. 

 În încheiere se relatează, că orice proces de adaptare e orientat spre menţinerea mediului 
intern al organismului la un nivel constant. Capacitatea de homeostatare a apei în ţesuturi şi 
capacitatea de preîntâmpinare a formării excesive a SRO, precum şi de activizare a protecţiei 
antioxidante,  reprezintă mecanisme nespecifice importante, care asigură adaptarea plantelor 
la intemperiile repetate în timp prin formarea unei memorii despre mecanismele induse de in-
cidentele cauzate de condiţiile nefavorabile moderate la etapele iniţiale ale ontogeneze. Acest 
fenomen asigură un răspuns adecvat la apariţia repetată a condiţiilor nefavorabile. 

Considerăm, că în monografie sunt prezentate date noi privitor  la mecanismele implicate 
în formarea rezistenţei plantelor la condiţii de secetă moderată şi care sunt accesate la diferite 
nivele de organizare. Rezultatele investigaţiilor obţinute de către autori au fost analizate prin 
prisma informaţiei de ultimă oră din literatura de specialitate, prelucrate statistic şi raportate la 
o serie de forumuri ştiinţifice în ţară şi peste hotare. În acest aspect problema abordată şi re-
zultatele investigaţiilor de mulţi ani, prezentate în lucrare sunt incontestabil actuale,  necesare, 
argumentate ştiinţific, cu valoare teoretică şi practică deosebite.

Informaţia conţinută în lucrare prezintă interes atât pentru cercetătorii ştiinţifici şi doctor-
anzi, cât şi pentru studenţii şi cadrele didactice de profil biologic.
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