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SEMNIFICAŢIA APEI ÎN COORDONAREA ŞI INTEGRAREA
FUNCŢIILOR PLANTEI ÎN CONDIŢII  DE SECETĂ.
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Rezumat

Sinteza informaţiei din literatură demonstrează, că procesele care asigură relaţiile
interactive dintre organe sunt asociate cu autoreglarea funcţiilor şi menţinerea unui
echilibru dinamic al acestora. 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 funcţiea triplă  de reglare a
creşterii, reglare a activităţii metabolice şi integrare a structurii şi funcţiilor la toate
nivelurile de organisare. Cauza principală a dereglării integrităţii funcţionale în condiţii
de secetă este perturbarea mediului lichid intern, relaţiilor donator-acceptor şi schimbării
gradienţilor apei între organe, inhibării reacţiilor metabolice şi biosintezelor. În condiţii
de secetă apei î-i revine locul central în coordonarea şi menţinerea integrităţii funcţiilor.
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Seceta, prin insufi cienţa de apă în sol şi/sau atmosferă, temperatură şi iradiaţie
înalte, este cel mai alarmant factor ce limitează productivitatea şi stabilitatea recoltei
în întreaga lume. În deosebi de afectate sunt plantele când seceta se suprapune pe fond
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de poluare a mediului cu substanţe nocive, salinizare sau răcire a vremii. Aceşti factori
reprezintă impedimentul fundamental în agricultură şi producerea alimentară. În acest
context, studierea particularităţilor funcţionării sistemelor de reglare a proceselor
metabolice, creşterii şi dezvoltării plantelor în condiţii nefavorabile reprezintă un
moment cardinal în cunoaşterea mecanismelor toleranţei plantelor la secetă care ar
putea servi ca bază pentru elaborarea unor procedee de dirijare direcţionată a stării
funcţionale şi optimizare a procesului de producţie. Problema evaluării mecanismelor
ce asigură adaptarea şi rezistenţa plantelor la condiţii nefavorabile este considerată
de o maximă şi perpetuă valoare atât pentru ştiinţa biologică contemporană cât şi
pentru viitorul omenirii. Cercetările efectuate în ultimele două decenii pun în evidenţă
particularităţile care explică adaptarea şi rezistenţa la secetă, în temei a plantelor din
fl ora spontană. Aceste însuşiri se referă la dezvoltarea şi forma plantei, numărul şi
profunzimea de penetrare a sistemului radicular, proprietăţile xilemului şi fl oemului,
utilizarea şi stocarea în rezervă a asimilatelor. Sau produs mari progrese şi în înţelegerea
mecanismelor de percepţie şi semnalizare a defi citului de apă şi genelor implicate în
răspunsul la secetă a plantelor, cercetări efectuate pe plantele de Arabidopsis. Cele
mai multe investigaţii realizate în ultimul timp sunt axate la studiul mecanismelor de
rezistenţă, ce se realizează la nivel molecular şi celular, pe când elucidarea principiilor
de reglare a rezistenţei la nivel de organism rămâne a fi  puţin abordată. Sunt evidenţiate
câteva strategii de adaptare la condiţiile nefavorabile: una se realizează la nivel celular şi
include acomodarea macromoleculelor şi micro mediului în care acestea funcţionează,
alta – la nivel de organism, şi refl ectă integritatea componentelor ierarhice inferioare
[34; 35; 70; 88; 96; 99; 100]. După cum s-a relatat mai sus, cele mai multe investigaţii
sunt axate la evidenţierea mecanismelor desfăşurării primei strategii de adaptare şi
toleranţă, pe când cea de a doua rămâne a fi  puţin abordată. Dar, schimbările mediului
planta le percepe ca organism integru şi rezistenţa la acţiunea stresogenă se datorează
capacităţii de păstrare a integrităţii funcţionale a tuturor organelor [69,70;74; 97;100]. În
diferite condiţii de mediu (secetă, arşiţă, salinizare, inundaţie, răcire, etc.) deshidratarea
este primul semnal care induce răspunsul plantei la stresul abiotic.

Noţiunea de integritate (integralitate) exprimă procesul de ajustare şi unifi care co-
ordonată a structurii şi funcţiei într-o activitate corelată adaptivă a organismului ca un
tot unic [93]. În rezultatul integraţiei funcţiilor – absorbţiei şi utilizării apei, nutriţiei
minerale, fotosintezei, respiraţiei, creşterii şi dezvoltării, adaptaţiei,- se realizează la
maxim potenţialul de productivitate a organismului vegetal. Esenţa integraţiei funcţii-
lor este refl ectată de legea ne aditivităţii: la unirea organizatorică a două părţi apare un
rezultat calitativ nou mai mare decât suma părţilor, Σ 1+1>2. Integrarea conduce la uni-
rea unor sisteme mai simple în sisteme complexe şi are drept rezultat formarea comple-
xelor adaptive necesare plantelor pentru supravieţuire în mediu nefavorabil. Procesele
care asigură interrelaţiile active coordonate dintre organe sunt asociate cu autoreglarea
funcţiilor şi menţinerea unui echilibru dinamic al acestora în dependenţă de oscilaţiile
condiţiilor mediului ambiant. La acţiunea factorilor nefavorabili planta reacţionează
ca un sistem integru unitar. În procesul adaptării se realizează o unitate indisolubila a
plantei cu mediul ambiant.

Elucidarea factorilor interni implicaţi în integrarea şi coordonarea funcţiilor de la
nivel molecular, celular, de organ şi organism reprezintă una din problemele funda-
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mentale cardinale ale fi ziologiei plantelor. Puţinele lucrări consacrate acestei laturi a
problemei sunt efectuate în cea mai mare parte pe plante în condiţii optime de mediu. În
condiţii de secetă cauza principală a dereglării integrităţii funcţionale este perturbarea
mediului lichid intern, relaţiilor donator-acceptor şi schimbării gradienţilor apei între
organe, inhibării reacţiilor metabolice şi biosintezelor [1; 13;48; 70;71; 73;]. În condiţii
de secetă apei î-i revine locul central în coordonarea şi menţinerea integrităţii funcţii-
lor. Apa uneşte toate părţile componente ale organismului, începând cu moleculele şi
terminând cu ţesuturile şi organele, într-un tot unic. În plantă apa formează un mediu
continuu neîntrerupt cu apa din sol şi până la suprafaţa de trecere din faza lichid în
cea de gaz, unde se evaporă din frunze. La reducerea potenţialului apei în sol plantele
reacţionează instantaneu prin modifi carea status-ului ei în tot organismul, ceea ce se re-
percutează asupra reacţiilor metabolice şi relaţiilor interactive dintre organe. Mclntyre
G.I., (1987) consideră, că apa în plante îndeplineşte trei funcţii de bază: – este mediato-
rul 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. 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 [41]. Toate celelalte
mecanisme de control şi integrare a creşterii şi dezvoltării sunt dependente de capaci-
tatea apei de a regla creşterea şi activitatea metabolică. Semnifi caţia apei pentru pro-
cesele 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 par-
curgerea normală a tuturor reacţiilor metabolice, inclusiv pentru activitatea enzimelor
şi menţinerea structurii, este necesar un anumit grad de hidratare. Rezultatul integrării
şi autoreglării funcţiilor este homeostaza activităţii fi ziologice a plantelor menţinută
cu ajutorul sistemelor endogene de reglare şi se realizează la toate nivelurile de orga-
nizare. La nivel molecular, interacţiunea chimică şi electronică dintre celule, ţesuturi
şi organe se realizează cu participarea diferitor compuşi–regulatori: enzime, vitamine,
hormoni, inhibitori, substanţe minerale şi, nu în ultimul rând, cu participarea apei. Ea
participă la menţinerea structurii celulelor prin participarea în componenţa moleculelor
de proteină determinând conformaţia acestora. Integrarea funcţiilor la nivel celular se
realizează prin interacţiunea sistemelor de reglare enzimatică, membranară şi genetică
[93; 94], iar nucleul reprezintă centrul de coordonare a tuturor proceselor vitale care
au loc la nivel celular. Enzimele, produsul activităţii nucleului, catalizează reacţiile
biochimice din organism, condiţionând desfăşurarea, coordonarea si autoreglarea reac-
ţiilor prin care se realizează procesele metabolice ale plantelor. Mecanismele metabo-
lice a toleranţei la deshidratare antrenează o abundenţă de transcripte a multor gene în
procesele de reglare osmotică, a fotosintezei, respiraţiei, detoxifi cării speciilor active
de oxigen, etc. [36]. Pierderea apei în timpul secetei condiţionează diminuarea peliculei
de hidratare a moleculelor de proteină din citoplasmă, inclusiv celor cu funcţie enzima-
tică, şi inactivarea enzimelor, are loc reducerea sintezei acidului ribonucleic ca urmare
a inhibării însăşi a procesului de sinteză şi activizării ribonucleazelor. Pe de altă parte,
deshidratarea ţesuturilor până la un anumit prag critic, specifi c fi ecărui genotip, inten-
sifi că formarea speciilor reactive de oxigen cu repercusiune asupra stării membrane-
lor, oxidării peroxidice a lipidelor, activităţii enzimelor, precum şi aparatului genetic,
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cu consecinţe negative asupra permeabilităţii membranelor, degradării proteinelor şi
acizilor nucleici [5;53;91]. Graţie funcţionării sistemelor de protecţie antioxidativă, în
celule în condiţii normale se păstrează un echilibru dinamic al proceselor de formare
şi de lichidare a speciilor reactive de oxigen. S-a documentat, că rezistenţa la stresul,
cauzat de secetă, este distinct corelată cu proprietatea plantei de autoreglare a gradului
de hidratare a ţesuturilor [32; 33; 66; 68].

La momentul actual se stipulează, că la baza integrităţii funcţionale la nivel de
organism stă schimbul de substanţe şi energie, circulaţia compuşilor organici şi
minerali, şi este asigurată cu concursul fi tohormonilor [81; 90; 97]. Factori de integrare
a diferitor organe ale plantei servesc sistemul donator-acceptor, sistemul vascular de
transport prin fl oem şi xilem, forţele motrice ale cărora sunt gradienţii de presiune
hidrostatică, a potenţialelor apei şi osmotic.

 Dereglarea legăturilor corelative ale proceselor fi ziologice în plantă poate fi
cauzată de sensibilitatea diferită a organelor sau de afectarea preponderentă a acelui
organ asupra căruia este orientată acţiunea factorului stresogen. S-a demonstrat [1;70],
că acţiunea nefavorabilă a factorilor externi asupra unui organ induce schimbări în
procesele vitale ale tuturor organelor, ceea ce dovedeşte existenţa legăturilor corelative,
de coordonare şi integrare a proceselor fi ziologice la nivel de organism. Unele specii
de plante, în deosebi, cele ce se deosebesc prin caractere morfologice ale sistemului
radicular, antrenează anumite strategii de evitare a afectărilor cauzate de secetă şi care
asigură coordonarea şi homeostatarea mediului apos intern la nivel de plantă integră.
La acestea păstrarea integrităţii funcţionale se realizează la nivel de organism prin: -
a) închiderea stomatelor şi reducerea pierderilor apei prin transpiraţie; - b) inhibarea
creşterii lăstarului şi reducerea suprafeţei de evaporare; - c) intensifi carea absorbţiei
active a apei de către sistemul radicular; - d) controlul absorbţiei apei şi status-ului ei
în organism prin creşterea rădăcinilor şi aprofundarea în straturile adânci ale solului si/
sau majorarea conductibilităţii hidraulice.

În mediu cu umiditatea fl uctuantă supravieţuirea plantelor depinde de efi cacitatea
relaţiilor de comunicare a rădăcinii şi lăstarului. Rădăcina este primul senzor al
schimbărilor potenţialului apei şi parametrilor fi zico-chimici ai solului; ele percep
semnalele din lăstar şi reglează coordonat creşterea şi mediul apos intern în corespundere
cu schimbările intervenite din mediul extern, contribuie la integrarea mutuală a nutriţiei
în toate reacţiile metabolice ce stau la baza creşterii şi dezvoltării organismului. În
condiţii de secetă rădăcina joacă un rol primordial în perceperea defi citului de apă în
sol şi transmiterea semnalelor de stres hidric în lăstar [58;76]. Transmiterea semnalului
hidraulic de la rădăcină spre frunze este una din verigile principale în sistemul de
ajustare adaptivă a autoreglării, coordonării proceselor fi ziologice şi în menţinerea
integrităţii funcţionale. Cel mai simplu mod de interacţiune dintre organe este realizat
prin intermediul circulaţiei apei şi substanţelor nutritive. La plante rădăcinile şi alte
organe heterotrofe depind de fl uxul asimilatelor formate în frunze. Lăstarul necesită
apa, nutrienţi minerali, absorbiţi din sol, şi o serie de compuşi organici sintetizaţi
în rădăcini. În procesul interacţiunii lăstar-rădăcină se formează complexe adaptive
datorită proprietăţii organismului de coordonare a proceselor fi ziologice şi menţinere a
integrităţii morfofuncţionale [40;60;80;65]. Există o corelaţie strânsă între capacitatea
rădăcinii de absorbţie a apei în condiţii de secetă şi masa substanţei uscate a lăstarului.
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Coordonarea reuşită a interrelaţiilor dintre aceşti doi parteneri atât de diferiţi este foarte
complicată şi foarte multe aspecte ale acestor interrelaţii rămân nerezolvate [9]. În
condiţii optime în relaţiile dintre lăstar şi rădăcină se instalează un echilibru funcţional
care asigură o creştere optimă a ambilor organe.

Spre deosebire de creşterea lăstarului, creşterea rădăcinilor la fazele timpurii
a defi citului de apă moderat se menţine ca rezultat al ajustării osmotice rapide, care
restabileşte parţial turgescenţa şi stabilizează elasticitatea pereţilor celulari [1;59;76;].
Dar pentru ajustarea osmotică şi continuarea creşterii apexul rădăcinii este foarte
dependent de importul compuşilor organici osmeofi li şi de procesele metabolice din
frunze [49]. În contrast cu rădăcinile, creşterea frunzelor se inhibă deja la o secetă
moderată [23]. Aceste schimbări sunt asociate cu modifi carea pH-ului şi inhibarea
acidifi erii pereţilor celulari, cu inactivarea H+-ATPazei plasmalemei [10], cu schimbarea
activităţii peroxidazelor pereţilor celulari [6], etc. S-a depistat [67;68] existenţa unei
corelaţii strânse negative între activitatea GwPX şi intensitatea creşterii frunzelor şi
rădăcinilor la plantele de porumb expuse acţiunii secetei.

Deci, frunzele şi rădăcinile - locurile cu cel mai intens schimb de energie şi
materie cu mediul ambiant, pentru menţinerea funcţiilor au nevoie de o interconectare
într-o manieră care ar permite integrarea fi ziologică la nivel de plantă ca un tot unic.
Frunzele, care asigură fotosinteza şi 95 % sau mai mult din consumul total de apă, sunt
distant îndepărtate de sursa de apă din sol, dar sunt conectate la aceasta prin sistemul
de transport prin xilem şi prin suprafaţa absorbtivă a rădăcinilor. Ţesuturile, care
conectează aceste atât de distante regiuni a creşterii şi achiziţiilor au un rol cheie în
asigurarea unei bune coordonări, ceea ce a permis Holbrook N.M. şi Zwienieski (2005)
s-ă sugereze ideea, că xilemul şi fl oiemul funcţionează nu numai ca transportatori ai
maselor, dar şi ca un sistem pentru comunicare şi integrare. Sistemul vascular are un
rol important în integrarea informaţiei din organele distant localizate prin livrarea nu
numai a apei, nutrienţilor anorganici şi asimilatelor, dar şi fi tohormonilor şi semnalelor
chimice, cu implicare în coordonarea proceselor de distribuţie [76]. Fluxul apei, indus
de transpiraţie, are o semnifi caţie veridică ca forţă de atracţie şi mişcare a nutrienţilor
minerali din sol, şi, vice-versa, pomparea acestora în plantă creează o forţă osmotică ce
favorizează absorbţia apei din sol [21].

În condiţii normale transferul apei î-şi are începutul în pătrunderea şi mişcarea
apei prin ţesutul parenchimatic, predominant în rădăcinile tinere, prin epidermă,
cortex, endoderm şi stela rădăcinii, cu urmare prin sistemul apoplastic, simplastic şi
prin calea transcelulară în întreaga plantă. Apoplastul include spaţiile intercelulare,
canalele dintre microfi brilele de celuloză a pereţilor celulari şi vasele xilemului.
Fluxul ascendent al apei prin apoplast are loc la mod general prin vasele xilemului
(90-99%) şi prin porii dintre fi brilele pereţilor celulelor şi prin spaţiile intercelulare de
la rădăcini spre frunze(1-10%). Simplastul reprezintă continuumul citoplasmei tuturor
celulelor, interconectate prin plasmodesme într-un sistem unic. Şi în sfârşit, calea
trans membranică reprezintă transferul apei din celulă în celulă cu ieşire prin vacuolă
şi membrana plasmatică în spaţiul intercelular. Empiric nu se poate despărţi calea
transferului prin simplast de calea transcelulară, de aceea sumar aceste două căi au
fost denumite „transfer din celulă-în-celulă” [65]. Proporţia mişcării apei prin diferite
căi depinde de forţele motrice implicate în transportul ei. Importanţa mişcării apei din
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celulă-în-celulă creşte în condiţii când transpiraţia este blocată. Potenţiali regulatori
ai mişcării apei, radial şi axial, din rădăcini spre frunze sunt aquaporinele, cavitarea
vaselor xilemului (embolia), precum şi schimbările metabolice şi energetice în funcţie
de condiţiile mediului şi genotip [46].

O parte din apa transportată prin xilem spre frunze se utilizează la transportarea
substanţelor organice prin fl oem spre rădăcini. Apa din xilem şi pereţii celulari ai
mezofi lului trece în terminaţiile fl oemului datorită gradientului osmotic care apare
datorită acumulării zaharurilor şi altor compuşi organici, formaţi în fotosinteză. Un efect
inevitabil al insufi cienţei de umiditate este majorarea concentraţiei mediului apos intern
şi afectarea transportului prin fl oem şi xilem [72]. Acest eveniment se refl ectă asupra
coordonării proceselor de livrare a asimilatelor din frunze spre rădăcini şi, vice-versa,
a apei şi substanţelor minerale din rădăcini spre frunze. Curentul de apă prin xilem din
apexului rădăcinii se mişcă fără cheltuieli de energie, - datorită utilizării gradientului
de energie a potenţialului chimic al apei dintre rizosferă şi atmosferă, care atinge valori
considerabile. Fluxul volumetric al apei la o secetă prelungită se întrerupe, iar asigurarea
cu apă a organelor plantei în aşa condiţii se realizează numai datorită transportului prin
simplast. În condiţii de egalare a potenţialului chimic al apei din rizosferă şi atmosferă
planta consumă cantităţi considerabile de energie pentru compensarea lipsei forţei
motrice externe a fl uxului apei [87]. Conform teoriei gradienţilor [89] transferul apei
prin plantă are loc în conformitate cu gradientul de energie liberă. În xilem şi prin pereţii
celulelor apa se deplasează după gradientul potenţialului apei: de la un Ψ

w
 mai puţin

negativ spre unul mai negativ [47]. În simplast transferul activ al apei este îndreptat
contra gradientului Ψ

w
 [27]. Totodată se sugerează, că gradientul mare al Ψ

w
 dintre

frunze şi rădăcini, care apare la o secetă incipientă, când stomatele sunt încă parţial
deschise, induce accelerarea creşterii sistemului radicular şi aprofundarea acestuia în
orizonturile mai adânci ale solului. Aceasta, fi ind una din reacţiile primare de protecţie a
plantelor rezistente la secetă, determină adaptarea organismului la condiţii de umiditate
redusă. Schimbarea gradienţilor status-ului apei la nivel de organism este condiţionată
şi de faptul că, sensibilitatea organelor la tensionarea regimului hidric este diferită.
Generarea emboliei vasculare la fel ar putea fi  pricina dispariţiei gradientului Ψ

w
 în

frunze [45]. Ideea centrală dezvoltată în aceste lucrări este că gradientul potenţialului
apei este generat nu numai de transpiraţie ca forţă de aspiraţie, dar şi de activitatea
de extincţie şi majorare a volumului celulelor în creştere. În conformitate cu aceste
idei gradientul potenţialului apei serveşte ca forţă motrice de transfer al apei, dar
şi contribuie la extincţia celulei prin atracţia apei. În lăstar, în condiţii favorabile,
translocarea apei are loc în cea mai mare parte prin xilem şi este determinată nu numai
de forţa de aspiraţie a transpiraţiei, dar şi de micro oscilaţiile ritmice pulsative ale
potenţialului de presiune a celulelor parenchimatice [85; 86]. Autorii consideră că
pulsarea celulelor este un mecanism ce reglează potenţialul apei şi creează gradienţi
locali în calea fl uxului ascendent de apă. Totodată, seceta, condiţionând embolia vaselor
xilemului, reduce transportul apoplastic al apei şi majorează consumul suplimentar de
energie şi metaboliţi pentru asigurarea transportului activ al ei prin simplast sau pe
calea transcelulară. În aşa condiţii transportul apei se realizează din celulă în celulă
[64] iar transferul prin apoplast este neînsemnat [50; 65]. Cea mai mare parte a
fl uxului apei trece prin calea transcelulară ce include transportul prin plasmodesme şi
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transportul trans membranar [39]. Plasmodesmele, formate din membrana plasmatică
cu desmotubula din membrana reticulului endoplasmatic, sunt capabile să treacă în
alte endomembrane ceea ce asigură integritatea spaţiului membranar al ţesuturilor
vegetale [8;84]. Se presupune că permeabilitatea plasmodesmelor poate fi  activ reglată
din contul funcţionării sfi ncterului ATP – dependent, amplasat în spaţiile înguste
din interiorul plasmodesmelor [7; 51;82], şi/sau depunerilor rapide şi reversibile de
caloză în peretele celular în jurul plasmodesmelor [51]. Bariera principală în calea
transcelulară a apei sunt membranele. Conform multor relatări [14; 16; 26; 39; 78],
aprovizionarea cu apă, transferul ei „din celulă-în-celulă” şi reglarea pierderii ei
este asigurată la nivel membranar datorită funcţionării canalelor proteice pentru apă,
numite – aquaporine. Activitatea aquaporinelor este reglată prin expresarea aquaporin-
genelor, sau prin închiderea-deschiderea lor prin fosforilare, cu implicarea Ca+2 sau H+

citosolic. Aquaporinele reprezintă proteine membranare prezente în toate organismele
vii şi care formează un complex permeabil pentru apă. În condiţii de secetă activitatea
aquaporinelor este decisivă în reglarea conductibilităţii hidraulice [4;38; 46;98].
Aceste structuri efectuează controlul status - ului apei, îndeosebi în timpul secetei,
prin modifi carea conductibilităţii hidraulice [12]. În condiţii de defi cit de umiditate
aquaporinele sunt fosforilate în măsură mai mică şi permeabilitatea membranelor
pentru apă este diminuată [24]. Plantele rezistente la secetă au însuşirea de aşi
menţine conductibilitatea hidraulică a rădăcinilor la nivel satisfăcător. Restabilirea
conductibilităţii hidraulice la plantele tolerante coincide cu majorarea activităţii sau
abundenţei aquaporinelor în plasmalema celulelor.

Prin urmare, perturbările integrităţii funcţionale cauzate de dezechilibrul în absorbţie,
livrare şi consum al apei în condiţii de secetă pot fi  cauzate nu numai de dereglările
în intensitatea şi capacitatea absorbţiei apei de către sistemul radicular, dar şi de
conductibilitatea hidraulică a plantei. Aceasta la rândul său depinde de permeabilitatea
membranelor celulare controlată de activitatea proteinelor transportatoare a apei
(aquaporinele) şi de transportul apei la distanţe mari prin ţesuturile specializate.
Defi citul de saturaţie, cauzat de un stres hidric (secetă) 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.

În general, procesele de dezvoltare ale organelor plantelor sunt “orchestrate” de o
varietate de hormoni. Coordonarea dezvoltării rădăcinii şi lăstarului nu este o excepţie
[Bloom A., 2005]. Auxinele, fi ind un produs primar al lăstarului, sunt transportate prin
fl oem spre rădăcini. În contrast, citochininele sunt produse în rădăcini şi transportate
prin xilem în lăstar. Deshidratarea condiţionează micşorarea nivelului fi tohormonilor
din clasa stimulatorilor creşterii – AIA, GA şi CK [54;83;92] şi acumularea „hormonilor
de stres” – ET şi ABA [18; 29; 30; 37; 54; 62; 71]. Formarea etilenei induce căderea
frunzelor, micşorarea suprafeţei de evaporare, fapt ce contribuie la micşorarea
impactului secetei asupra plantei [55; 77]. Mai mult ca atât, se susţine părerea [41],
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
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activităţii hormonale, dar şi enzimatice şi, drept urmare, a activităţii metabolice. Deci,
apa în plantă este cea mai efectivă substanţă contribuabilă a creşterii [41] şi menţinere a
integrităţii funcţionale. Este documentat, că ABA modifi că conductibilitatea hidraulică
a organelor plantei [3;56] şi condiţionează expresarea genelor PIP aquaporinelor în
rădăcini. În rădăcini acţiunea lui este orientată spre majorarea permiabilităţii celulelor
pentru apă şi conductibilităţii hidraulice a rădăcinilor [75;95]. Christmann A. şi coautorii
(2007) au remarcat că percepţia uscării solului de către rădăcini este transmisă ca un
semnal hidraulic spre frunze care micşorează presiunea de turgescenţă în celule, ceea ce
la rândul său induce producţia ABA în frunze. Majorarea conţinutului ABA în organele
supraterestre este cuplată cu închiderea accelerată a stomatelor, reducând intensitatea
transpiraţiei, şi pierderea apei de către plantă [52;44]. Scăderea conductibilităţii
hidraulice amplifi că semnalele din rădăcini spre lăstar şi, în fi nal, condiţionează
diminuarea transpiraţiei. Închiderea stomatelor la plantele isohidrice şi reducerea
transpiraţiei este mecanismul principal de preîntâmpinare a colapsului potenţialului
apei frunzelor la inhibarea absorbţiei apei şi diminuarea conductibilităţii hidraulice a
rădăcinilor. La plantele anizohidrice menţinerea transpiraţiei şi creşterii părţii aeriene la
scăderea umidităţii solului sunt asigurate prin intensifi carea conductibilităţii hidraulice
sau activităţii aquaporinelor [20].

La o insufi cienţă moderată de umiditate în sol, atunci când potenţialul apei în lăstar
încă nu este afectat şi producerea auxinelor nu este 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 ostiolile stomatelor şi de a intensifi ca transpiraţia şi de a 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 defi citul de apă. La uscarea solului rădăcinile acumulează
acid abscizic, care cu fl uxul transpiraţional este transportat în frunze unde provoacă
închiderea stomatelor [17;18]. La nivelul plantei întregi, acidul abscisic 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
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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 [9].

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 sto-
matelor frunzelor, la majorarea permeabilităţii rădăcinilor pentru apă şi intensifi carea
absorbţiei ei, dar şi la majorarea apei de hidratare a proteinelor prin activizarea sintezei
prolinei. Nivelul ridicat de acid abscizic supresează producţia de etilenă, care contri-
buie la creşterea rădăcinii şi reţine creşterea lăstarului [63]. 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 or-
gane, coordonării şi reglării /menţinerii echilibrului funcţional.

O altă grupă de molecule care pot fi  implicate în semnalarea stării de stres indusă
de secetă, după cum a fost relatat mai sus, sunt speciile reactive de oxigen (SRO).
Dintre SRO peroxidul de hidrogen este cel mai studiat în relaţie cu absorbţia apei de
către rădăcini [2; 79]. E documentat, că peroxidul de hidrogen inhibă conductibilita-
tea hidraulică prin vezicularea sau destrucţia membranelor şi închiderea aquaporinelor
[11]. În funcţie de concentraţia în celule, SRO pot servi ca semnale ce controlează con-
ductibilitatea hidraulică a plantei în condiţii de stres abiotic prin inhibarea fosforilării
aquaporinelor.

Frânarea creşterii sistemului radicular în condiţii de secetă poate fi  cauzată şi
de diminuarea proceselor de asimilaţie, blocarea transportului substanţelor plastice
din frunze spre rădăcini şi metaboliţilor din rădăcini spre frunze, sau de reducerea
extensibilităţii anvelopei celulare şi majorarea durităţii pereţilor celulari. Reducerea
suprafeţei de asimilare şi deshidratarea ţesuturilor au un impact negativ semnifi cativ
asupra creşterii plantelor în întregime. În lucrarea P. Franks şi Timothy J. Brodribb
(2005) au demonstrat interrelaţiile şi coordonarea dintre xilem şi stomate cu accentul
pe dependenţa ţesuturilor fotosintetizante de conductibilitatea hidraulică. Autorii
relatează că conductibilitatea internă a apei şi stomatele asigură livrarea apei spre
organele asimilatoare distante de la sursa de apă. Prin consecinţă, transportul hidraulic
şi capacitatea fotosintetică a traheofi telor sunt strâns legate.

Majorarea capacităţii fotosintetice necesită o creştere paralelă a conductibilităţii
hidraulice a xilemului, iar reglarea stomatală a potenţialului apei este crucială pentru
protecţia xilemului de la cavitare în condiţii de secetă. Conductibilitatea hidraulică a
frunzelor este redusă în timpul stresului hidric diurn (la amiază) şi în timpul secetei.
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Deoarece frunzele reprezintă un component substanţial al rezistenţei plantei, diminuarea
conductibilităţii hidraulice a lor poate avea consecinţe semnifi cative la nivel de
organism integru [42]. Declinul conductibilităţii hidraulice poate induce închiderea
stomatelor cu consecinţe în diminuarea schimbului de gaze [25; 28]. La un stres hidric
de lungă durată în lipsa livrării apei spre sit-ul fotosintezei, stomatele rămân închise şi,
ca urmare a insufi cienţei dioxidului de carbon şi dereglărilor în structura cloroplastelor,
celulele pier.

Un alt caracter foarte puternic al speciei, şi, care contribuie la păstrarea integrităţii
funcţionale, este capacitatea specifi că a ţesuturilor pentru apă – conţinutul de apă
raportat la unitate de suprafaţă sau la masa uscată a frunzei, care în condiţii de stres, la
fel este antrenată în coordonarea şi păstrarea integrităţii funcţionale [57]. Rezervele de
apă în frunze se stochează în vacuolele mezofi lului, în celulele epidermei, ori în celulele
specializate, care la unele specii sunt aclorofi liene, sau în mucilagiul apoplastului.
În general, stocarea apei în frunze este asociată cu evitarea uscării, sau diminuarea
deshidratării, pentru menţinerea transpiraţiei cuticulare şi termoreglare când stomatele
sunt închise [31].

Apa stocată poate avea o semnifi caţie mare în menţinerea unui potenţial al apei relativ
stabil când transpiraţia şi absorbţia apei de către rădăcini oscilează, nu este echivalentă.
Frunzele cu o conductibilitate hidraulică insufi cientă şi o rată a transpiraţiei maximală
benefi ciază de apa stocată ca un bufer în fl uctuaţiile potenţialului apei. Capacitatea
specifi că mare pentru apă este îndeosebi de utilă la plantele din semideşert, prin care se
menţine stabilă conductanţa stomatelor când umiditatea este insufi cientă.

În sumar: coordonarea activităţii lăstarului şi rădăcinii şi menţinerea integrităţii
funcţionale la nivel de organism se realizează prin diferite mecanisme. Translocarea
carbohidraţilor din lăstar spre rădăcini şi apei şi nutrienţilor minerali din rădăcini în lăstar
sunt echilibrate în concordanţă cu sursa şi necesităţile organului exportator. Presiunea
hidrostatică şi fi tohormonii acţionează ca mesageri între două organe şi reglează nu
numai creşterea lăstarului versus creşterea rădăcinii, dar şi asigură autoreglarea mediului
intern apos prin reglarea stării stomatelor şi absorbţiei apei. Totodată, apa reprezintă
factorul primar de reglare nu numai a activităţii hormonale, dar şi enzimatice şi, drept
urmare, a activităţii metabolice. Deci, apa în plantă este cea mai efectivă substanţă
contribuabilă a creşterii şi menţinere a integrităţii funcţionale.

În această ordine de idei sunt necesare cunoştinţe noi despre mecanismele de
coordonare şi integrare a funcţiilor ca bază a rezistenţei şi productivităţii plantelor.

Bibliografi e

Aluchi N1. ., Rolul gradienţilor fi ziologici în adaptarea plantelor la variaţia umidităţii
solului şi rezistenţa lor la acţiunea stresului hidric: Autoref. tezei de doct. în ştiinţe biologice.
Chişinău, 2001, 29 p.

Aroca R., Amadeo G.Fernandez-Illescas S., Herman E.M., Chaumont F.,2.
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.

Aroca R.3. Exogenous catalase and ascorbate modify the effects of abscisic acid
(ABA) on root hydraulic properties in Phaseolus vulgaris L. plants. //Journal of Plant Growth
Regulation..2006. 25. P. 10 – 17.

Articole de fond



48

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1 (316) 2012

Aroca R., Porcel R., Ruiz-Lozano J.M.4. Regulation of root uptake under abiotic stress
conditions // Journal of Experimental Botany. 2012. 63. P. 43 – 57.

Asada K.,5. Production and scavenging of reactive oxygen species in chloroplast and
their functions. // Plant Physiology. 2006. 141. P. 391 – 396.

Bacon M.A., Wilkinson S., Davies W.J6. . pH – regulated leaf cell expansion in droughted
plants is abscisic acid dependent. // Plant Physiology, 1998. 118. P. 1507 – 1515, doi: 10.1104/
pp.118.4.1507.

Baluska F., Cvrkova F., Kendrick J., Volkmann D.7.  Sink plasmodesmata as gate ways
for phloem unloading. Myosin VIII and calreticulin as molecular determinants of sink strength?
// Plant Phusiol. 2001. 126. P. 39 – 46. 2001.

Baron – Epel O., et. al.8. Dynamic Continuity of Cytoplasmic and Membrane
Compartments Between Plant Cells. // J. Cell. Biol. 1998, V. 106, P. 715 – 721.

Bloom A.9.  Coordination Between Shoots and Roots // Vascular transport in Plants.
Elsevier. 2005. P.241-255

Bogoslavsky L., Neumann P.M.10.  Rapid regulation by acid pH of cell wall adjustment
and leaf growth in maize plants responding to reversal of water stress. // Plant Physiology. 1998.
V. 118. P. 701 – 709.

Boursiac Y., Boudet J., Postaire O., Luu D.T., Tournaire-Roux C., Maurel C11. . 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.

Bray E. A.12. Plant Responses to Water Defi cit. //Trends Plant Sci. 1997, V. 2. P. 48-54.
Chaves M.M., Maroco J.P., Pereira J.S.13. Understanding plant responses to drought –

from genes to the whole plant.//Functional Plant Biology. 2003. 30. P. 239 – 264.
Chrispeels M. J., Agre P.14. Aquaporins: Water Channel Proteins of Plant and Animal

Cells. // Trends Biochem. Sci. 1994, V. 19, P. 421 – 425.
Christmann A., Weiler E.W., Steudle E., Grill E.15. A hydraulic signal in root-to-shoot of

water shortage. //The Plant Journal. 2007. 52. P. 167- 174.
Daniels M.J.,Mirkov T.E.,Chispeels M.J.16. The plasma membrane of Arabidopsis

thaliana contain a mercury-insensitive aquaporin that is a homology of the tonoplast water
channel protein.//Plant Physiology. 1994. 106. P.1325 – 1333.

Davies W., Wilkinson S., Loveys B.17. Stomatal control by chemical signalling and the
exploitation of this mecanism to increase water use effi ciency in agriculture. //New Phusiologist.
2002. 153 P. 449 – 460.

Davies W.J., Zhang J.18. Root signal and the regulation of growth and development of
plants in drying soil. // Ann. Rev, Plant Physiol., Plant Mol. Biol. 1991. V. 42. P. 55-76.

Franks P., Timothy J.19.  Brodribb Stomatal control and Water Transport in the Xylem.//
Vascular transport in Plants. Elsevier. 2005. P. 69 – 89.

Franks P.J., Drake P.L., Froend R.H20. . Anisohydric but is hydrodynamic: seasonally
constant plant water potential gradient explained by a stomatal control mechanism incorporating
variable plant hydraulic conductance. // Plant, Cell land Environment. 2007. 30. P. 19- 30.

Gorska A., Ye Q., Holbrook N.M., Zwienieski M.A.21.  Nitrate control of root hydraulic
properties in plants: translating local information to whole plant response.// Plant Physiology.
2008. 148. P. 1159 -1167.

Holbrook N.M., Zwienieski M.A.22. Integration of Long Distance Transport Systems in
Plants: Perspectives and Prospects for Future Research // Vascular transport in Plants. Elsevier.
2005. P.537-545.

Hsiao T., Xu L.-K.23.  Sensitivity of growth of roots versus leaves to water stress>biophysical
analysis and relation to water transport.//Journal of Experimental Botany. 2000. 51. P.1595 –
1616.

Johanson I., Larsson C., Eck B., Kjelebom P.24. The major integral protein of spinach

Articole de fond



49

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1 (316) 2012

leaf plasma membranes are purative aquaporins and are phosphorylated in response to Ca2+ and
appoplastic water potential // Plant Cell, 1996. V. 8. p. 1181-1191

Jones H.G.25.  Drought tolerance and water - use effi ciency. // Water Defi cits: plant
responses from cell to community. Editor: W.J. Davies. University of Lancaster. 1993.
P. 193 -203.

Jonson I., Larson C., Ek B., Kjellbom P.26. The major integral proteins of spinach leaf
plasma membranes are putative aquaporins and are phosphorylated in response tu Ca2+ and
apoplastic water potential. //The Plant Cell. 1996.8. P. 1181 – 1191.

Katon Kiyoshi, Furunoto Muneyoshi27. . A mechanism of respiration dependent water
uptake in higher plants // Protoplasma. 1986. 130. N 1. p. 80-82.

Kitajima K., MulkeyS.S., Wright S.J.28.  Decline of photosynthetic capacity with leaf age
in relation to longevities’ fi ve tropical canopy tree species.// Am.J.Bot.1997. 84. P. 702 – 708.

Kramer P.J.29.  Channing concepts regarding plant water relations // Plant Cell Environ.
1988. V. 11. P. 565-568.

Kramer P.J., Boyer J.S.30. Water Relations of Plants an Soils.//Academic Press.
SanDiego.1995.

Lamont B.B., Lamont H.C.31.  Utilizable water in leaves of 8 arid species as derived
from pressure-volume curves and chlorophyll fl uorescence. // Physilolgia plantarum. 2000.
110. P. 64 – 71.

Leprince O.32. Etude des mécanismes de la résistence à la déshydration dans les embryons
de plantes supérieures // Photosinthesis. 1992.

Leprince O., Deltour R..,Thorpe P.C., Atherton N.M., Hendry G.A.F.33.  The role of free
radicals and radical processing systems in loss of desiccation tolerance in germinating maize
(Zea mays L.) // New Phytol. 1990. V. 116. P. 573-580.

Levitt J.34. Recovery of turgor by wilted, excised cabbage leaves in the absence of water
uptake. A new factor in drought acclimation // Plant Physiol. 1986, V.82. N 1. p. 147-153.

Levitt J.35.  Response of plants to environmental stress. N.Y. Acad. Press. 1995. 2 .497p.
Lovisolo C., I. Perrone, A. Carra A. Ferrandino, J. Flexas, H. Medrano and A.36. Schubert.

Drought – induced changes in development and function of grapevine (Vitis spp.) organs and in
their hydraulic and non – hydraulic interactions at the whole – plant level: a physiological and
molecular update. // Functional Plant Biology. 2010. V. 37. P. 98 – 116.

Mansfi eld T.A., Mc Ainsh M.R.37. Hormones as regulator of water balance. //Plant
hormones. London: Kluwer. 1995. P. 598 – 616.

Maurel C.38. Aquaporins and water permeability of plant membranes.// Annual Review
of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 1997. 48. P. 399 – 429.

Maurel C., Chrispeels M. J.39.  Aquaporins: a molecular entry into plant water relations.
//Plant Physiology. 2001. 125. P. 135 – 138.

Maurel C., Simonneau T., Sutka M40. . The signifi cance of roots as hydraulic rheostats //
Journal of Experimental Botany.2010. 61. P. 3191 –3198.

McIntyre Gordon I.41.  The role of water in the regulation of plant development // Can. J.
Bot. 1987. V. 65. N 7. p. 1287-1298.

Meinzer F.C.42. Co-ordination of vapour and liquid phase water transport properties in
plants.//Plant Cell Environment. 2002.25. P. 265 – 274.

Melenciuc M., Ştefîrţă A43. . 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. 2007. 3(302). P. 31 – 40.

Morillon R., Chrispeels M.J.44. The role of ABA and the transpiration stream in the
regulation of the osmotic water permeability of leaf cells. //Proceedings of the National Academy
of Sciences USA. 2001. 98. P. 14138 – 14137.

Nardini A., Salleo S.45.  Limitation of stomatal conductance by hydraulic traits: Sensing or

Articole de fond



50

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1 (316) 2012

preventing xylem cavitations? //Trees-Structure Function. 2000. 15. P.14 -24
North G., Peterson C46. . Water fl ow in roots: Structural and Regulatorz Features,//

Vascular transport in Plants. Elsevier. 2005. P.131-156.
Passioura J.47.  The drought environment: physical, biological and agricultural

perspectives. // Jornal of Experimental Botany. 2007, V. 58, N. 2, P. 113 – 117.
Passioura J.B.,Condon A.G., Richards R.A.48. Water defi cits, the development of leaf

area and crop productivity. //Water defi cits, plant responses from cell to community. / Editor J.
Smith, H.Griffi ths.1993. P. 253 – 264.

Pritchard J. , Ford-Lloyd B., Newbury I49. . Roots as Integrated Part of the Translocation
Pathway // Vascular transport in Plants. Elsevier. 2005. P.157-179.

Quintero J. M., Fournier J. M., Ramos J., Benlloch M.50. Status and ABA Affect Both
Exudation and Hydraulic Conductivity in Sunfl ower Roots. // Physiol. Plant. 1998, V. 102,
P. 279 – 284.

Radford J. E., White R. G.51.  Localization of Myosin – Like Protein into Plasmodesmata.
//Plant J. 1998, V. 14, P. 743 – 750.

Raschke K52. . Action of abscisic acid on guard cells. // Stomatal function. Ed. E. Zeiger,
G.D. Farqhas, J. R. Cowan. Standford: Univ. press. 1987, P. 253-280.

Rawyler A., Arpagaus S., Braendle R.53.  Impact of oxygen stress and energy availability
on membrane stability of plant cells. // Annals of Botany (London). 2002.90. P. 499 - 507.

Revilla M.E., Martin L., Nicolas G., et al54. . 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.

Rose E.55. The ethylene-forming enzyme in two cultivars of winter wheat differing in
drought resistance // Abstr. Plant Physiol. 1984. V. 75. N. 1. P. 89.

Ruiz-Lozano J.M., Alguacil M.M., Barzana G.,VernieriP., Aroca R56. . Exogenous
ABA accentuates the differences in root hydraulic properties between mycorrhizal and non
mycorrhizal maize plants through regulation of PIP aquaporins. //Plant Molecular Biology.
2009.70. P.565 – 579.

Sack L., M.T.57.  Tyree. Leaf Hydraulics and its Implications in plants Structure and
Function.// Vascular transport in Plants. Elsevier. 2005. P.93 -114.

Sauter A., Davies W. J., Hartung W58. . The long - distance abscisic acid signal in the
droughted plant: the fate of the hormone on its way froom root to shoot. //Journal of Experimental
Botany. 2001. V. 52. P. 1991 – 1997.

Sharp R.E., Wu Y, Voetberg G. S., Saab I. N., LeNoble M. E.59.  Confi rmation that abscisic
acid accumulation is required for maize primary root elongation at low water potentials.
// Journal of Experimental Botany. 1994. V. 45. P. 1743 – 1751.

Shinozaki Kazuo, Kazuko Yamaguchi-Shinozaki60. . Molecular Responses to Cold,
Drought Heat and Salt Stress in Higher plants. R. G. Landes Company. Austin. Texas. U.S.A.
1999. 170 p.

Sperry J. S. , Hacke U.G., Oren R., Comstok J.P.61.  Water defi cits and hydraulic limits to
leaf water supply//Plant Cell Environ., 2002. 25. P. 251 – 263.

Spollen W. G., Sharp R E.62.  Spatial distribution of turgor and root growth at low water
potentials. // Plant Physiol. 1991. V. 96. P. 438-443.

Spollen W.G., Sharp R.E., Saab I.N., Wu I.63. 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.

Steudle E64. . The cohesion-tension mechanism and the acquisition of water by
plant roots.//Annual review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 2001.
52. P. 847 – 875.

Steudle E., Peterson C.A65. . How does water get through roots?// Journal of Experimental

Articole de fond



51

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1 (316) 2012

Botany. 1998.49. P.775 – 788.
Ştefîrţă A., Aluchi N., Melenciuc M., Buceaceaia S.66. Toleranţa 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.

Ştefîrţă Anastasia, Aluchi N., Melenciuc M.,67.  Buceaceaia Svetlana. Antrenarea enzimelor
peroxidazice în protecţia antioxidativă a plantelor în condiţii de secetă. // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. ISSN 1857-064X. Chişinău 2011. N 1. P. 51 - 62.

Ştefîrţă A., Brînză L68. . 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. 2008. N2 (305), p. 41 – 50.

Ştefîrţă A., Aluchi N.69.  Gradienţii status-ului hidric la plantele de Zea mays L. în condiţii
de stress hidric//Mat. Simp. II “Seceta şi căile fi ziologo-biochimice de atenuare a consecinţelor
ei asupra plantelor de cultură”. Chişinău, 1999. P. 143-144.

Ştefîrţă A., Aluchi N., Vrabie V.70. 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.

Tardeu F., Davies W. J.71. 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.

Thorpe M., P. Minchin, N. Gould, J. McQueen72. . The Stem Apoplast: A Potential
Communication Chanel in Plant Growth Regulation// Vascular transport in Plants. Elsevier.
792005. P. 201-218.

Timmermann B. N., Steelin K. S73. . Introductory chapter // Phytochemical adapt. Stress:
Proc. Annu. Symp. Phytochem. Soc. N. Amer., Tuscon. Ariz., July 5–8, 1983. N. Y: London.
1984. P. 1-6.

Uren N.C.74. Types, Amounts and Possible Function of Compounds Released into the
Rhizosphere by Soil-Grown Plants // The Rhizosphere: Biochemistry and Organic Substances
at the Soil-Plant-Interface. Ed. By Pinton R., et al., 2001. Chapter 2. P. 19 – 40.

Walton D.C., Harrison M.A., Cotê P.75. The effects of Water Stress on Abscisic
- acid Levels and Metabolism in Roots of Phaseolus vulgaris and other Plants // Planta.
1976. P. 141-144.

Wilkinson, S. and Davies, W.J.76.  ABA-based chemical signalling: the co-ordination of
responses to stress in plants. // Plant Cell and Environment 2002. V. 25. P. 195-210.

Wright S.T.C77. . 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.

Yamada S., Katsuhara M., Kelly W.B.,Michalowski C.B., Bohnert H.J.78.  A family of
transcripts encoding water chanel proteins: tissue- specifi c expression in the common ice plant.
// The Plant Cell. 1995. 7. P 1125 – 1142.

Ye Q., Steudle E.,79.  Oxidative gating of water channels (aquaporins) in corn roots.//
Plant, Cell and Environment. 2006. 29. P. 459 – 470.

Zongin Lu, Neumann P.M80. . Water-stress inhibits Hydraulic Conductance and Leaf
Growth in Rice Seedlings but Not the Transport of Water via Mercury-Sensitive Water Channels
in the Root // Plant Physiology. 1999. V. 120. N. 1. P. 143-151

Аксёнов С81. . Вода и ее роль в регуляции биологических процессов. 2004. Ижевск,
АНО «ИКИ», 212 стр.

Великанов Г. А., Волобуева О. В., Хохлова А. П.82.  Изучение водопроницаемости
транспортных каналов плазмодесм по данным импульсного метода ЯМР. //Физиология
растений. 2001, Т. 48, С. 375 – 383.

Высоцкая Л.Б., Тимергалана Л.Н., Симонян М., Веселов С.Ю.83. Регуляция
содержания цитокининов у проростков пшеницы с частично удаленной корневой системой

Articole de fond



52

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1 (316) 2012

// Тезисы докладов Междун. Конф. «Физиология растений – наука III Тысячелетие».
М.: 1999. С. 141.

Гамалей Ю. В84. . Надклеточная организация растений. //Физиология растений.
1997, Т. 44, С. 819 – 846.

Григорюк И. А., Шматько И. Г,. Берштейн Б. И85. . Калий и водообмен растений. B:
Физиология и биохимия культурных растений. 1989, Т. 21, N. 5, С. 429 – 431.

Жолкевич В. Н.86. Транспорт воды в растении и его эндогенная регуляция. Москва:
Наука, 2001. 80 с.

Зялалов А.87. Водный ток в высших растениях: физиология, эволюционное
становление, системный анализ. //Физиология растений. 2004, Т. 51, N.4.

Кузнецов. В.В88. . Молекулярные механизмы устойчивости и адаптации целого
растения к стрессовым фаторам. //Тезисы докладов III съезда Всероссийского общества
физиологов растений. 1993. Т. 6. С.42.

Леопольд А89. . Рост и развитие растений. Москва: Мир, 1968. 494 с.
Мелещенко С. Н.90. Динамика водного обмена как показатель продуктивности

растений в регулируемых условиях // 2 съезд Всес. Об-ва физиол. раст. Тез. Докл.
ч.2. М.,1992.с. 135.

Мерзляк М.Н91. . Активированный кислород и окислительные процессы в мембранах
растительной клетки // Итоги науки и техники. Сер. Физиология растений. 1989.
Т. 6. 167 с.

Мустафина А.Р., Веселов Д.С., Сабиржанова И.Б., Кудояроова Р.П.92. Быстрая
гормональная реакция на осмотический шок у проростков пшеницы // Тезисы
докладов Междун. Конф. «Физиология растений – наука III Тысячелетие». М.: Наука.
1999. С. 425.

Полевой В.В.93. Физиология растений. М.: Высшая школа. 1989. 464 c.
Полевой В.В.94.  Внутриклеточные и межклеточные системы регуляции у

растений. // СОЖ. 1997.
Пустовойтова Т. Н., Жолкевич В. Н95. . Основные направления в изучении влияния

засухи на физиологические процессы у растений. //Физиология и биохимия культурных
растений. 1992, Т. 24, № 1, С. 14-27.

Хочачка П., Сомеро Д96. . Биохимическая адаптация. М.: Мир, 1988. 568с.
Чайлахян М. Х97. . Регуляция цветения высших растений. М.: Наука, 1988. 560с.
Шевырева Т. А., Жесткова И. М., Трофимова М. С98. . Латеральная гетерогенность

аквапоринов PIP – типа в плазмаллеме растительных клеток. //Международная
конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем.» Сыктывкар,
Республика Коми, Россия, 2007.

Штефырцэ А.А99. . Водный обмен яблони в условиях неблагоприятной перемены
влагообеспеченности. Автореф. дис. доктора биол. наук. Кишинев, 1990. 49 с.

Штефырцэ A.100.  Физиолого-биохимические особенности адаптации яблони к
неустойчивому влагообеспечению. Кишинев: Штиинца. 1993. 200 с.

Articole de fond


