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WSTĘP 

Biochemiczna rola enzymów proteolitycznych w rozwijajęcych 

się i dojrzewających ziarniakach zbóż nie została dotychczas wy- 

jaśniona. Przypuszcza się, że uczestniczą one m.in. w częściowej 

przebudowie kompleksu białkowego dojrzewającego ziarna. W litera- 

turze spotyka się na przykład pogląd, że w stosunkowo wczesnym okre- 

sie dojrzewania występujące w owocni białka są pod wpływem епдо- 

peptydaz rozkładane do aminokwasów, a następnie wykorzystywane do 

biosyntezy białek zapasowych bielma [8]. Główną jednak funkcją wy- 

twarzających się w czasie dojrzewania enzymów proteolitycznych jest 

jak można sądzić, ich udział w mobilizacji białek zapasowych biel- 

ma w czasie kiełkowania [9, 10, 13]. 

Obecność różnych typów enzymów proteolitycznych oraz ich ak- 

tywność jest związana z wartością technologiczną ziarna zbóż i je- 

go przetworów, wpływając na własności reologiczne glutenu oraz 

jakość słodu jęczmiennego [6]. 

Okres wzmożonej biosyntezy białek zapasowych w ziarniakach 

zbóż jest poprzedzony z reguły intensywnym gromadzeniem inhibito- 

rów proteaz. Zabezpiecza to prawdopodobnie tworzące się białka 

przed niepożądaną proteolizą [12, 15, 16]. 

Celem niniejszej pracy było prześledzenie aktywności proteoli- 

tycznej i antytrypsynowej zarodków i bżelma jęczmienia w czasie 

* Praca wykonana w ramach problemu CK 12.2.3, koordynowanego 
przez IHAR,
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dejrzewania i kiełkowania ziarna, gdyż w literaturze niewiele jest 
danych na ten temat, 

MATERIAŁ I METODYKA 

Do badań użyto ziarna jęczmienia jarego Kosmos,uprawianego w 

roku 1977 na poletkach doświadczalnych Instytutu Biologii Roślin 
w Tomaszkowie, 

w pierwszej części doświadczenia analizy przeprowadzono na ziar- 

nie świeżo zebranym, Próby pobierano w czterech terminach: 

1) po 16 dniach od kwitnienia - dojrzałość mleczna, 
2) po 26 dniach od kwitnienia - dojrzałość woskowa wczesna, 

3) po 34 dniach od kwitnienia - dojrzałość woskowa późna, 
4) po 42 dniach od kwitnienia - dojrzałość pełna. 
następnie, po 3 miesiącach od zbioru, gdy minął okres spoczyn= 

ku, ziarno poddano kiełkowaniu, Energię i zdolność kiełkowania okre- 

$leno według Dorywalskiego i wsp. [3]. Zbadano również w ziarnie 
świeżym oraz po 48 i 96 godzinach kiełkowania w 207C aktywność 

trzech typów enzymów proteolitycznych: 

- endopeptydazy rozkładającej kazeinę, 

- oraz z grupy egzopeptydaz - aminopeptydazy, 

» i karboksypeptydazy. 

Aktywność wymienionych enzymów w zarodkach i bielmie wraz z 
окгума owocowo-nasienną oznaczano metoda zbliżoną do opisanej przez 

Nowaka i Mierzwińską [11]. Szczegóły metodyczne zawarte są w pra- 

cy Grzesiuka i in. [4]. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Aktywność enzymów proteolitycznych 

Jak zaznaczono na wstępie, biosynteza i wzrost poziomu enzy- 

mów proteolitycznych w ziarnie zachodzi już w czasie jego formowa- 

nia się [8, 13]. W miarę dojrzewania i utraty przez ziarno wody 

ich aktywność stopniowo spadała (rys. 1-4). 

Spośród trzech badanych enzymów zarówno w bielmie jak w za- 

rodkach dojrzewających ziarna jęczmienia najwyższą aktywność prze- 

jawiała aminopeptydaza. Jej zasadnicza synteza w obu częściach
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Rys. 2. Aktywność enzymów pro- 
teolitycznych (w jedn. enz. na 
100 bielm) kiełkującego ziarna 
jęczmienia o dojrzałości wosko- 
wej wczesnej (Wr - 26 dni ро 
kwitnieniu). M - dojrzałość nle- 
czna. Objaśnienia jak przy rys. 1 

Rys. 1. Aktywność enzymów pro- 
teolitycznych (w jedn. enz. па 

100 bielm) kiełkującego ziarna 
jęczmienia o dojrzałości mlecz- 
nej (M - 16 dni po kwitnieniu). 
Endopeptydaza — , Aminopepty"” 
daza ---, KarboksypeptydaZaeeee 

ziarna przebiegała, jak można sądzić we wczesnym okresie jego for- 

mowania, poprzedzającym dojrzałość mleczną. Maksimum aktywności: 

karboksypeptydazy przypadło na 26 dzień, a endopeptydazy jeszcze 

później, tj. na 34 dzień po kwitnieniu (rys. 4). 

Aktywność endo- i karboksypeptydazy (po przeliczeniu 100 

ziaren) była w zarodkach znacznie niższa niż w bielmach, jednakpo 

przeliczeniu na jednostkę świeżej masy, proporcja ta byłaby odwrot- 

na. Podobne dane podaje Kruger [8] w pracy dotyczęcej aktywności 

azokazeinazy i karboksypeptydazy w dojrzewającym ziarnie pszenicy. 

na
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Rys. 3. Aktywność enzymów proteolitycznych w jedn, enz. na 100 
bielm kiełkującego ziarna jęczmienia o dojrzałości woskowej wcze- 
snej Wy - 26 dni po kwitnieniu , M - dojrzałość mleczna, Objaśnie= 

nia jak przy rys, 1 

Po ustępieniu spoczynku ziarno jęczmienia zebrane w różnych 

fazach dojrzałości poddano kiełkowaniu w czasie 48 i 96 godz.,po 
czym przeprowadzono, podobnie jak w ziarnie dojrzewającym, bada- 
nia enzymów proteolitycznych w bielmie i zarodkach. 

Jak wynika z danych literatury największą aktywność endopepty- 

daz w ziarnie dojrzewającym i dojrzałym stwierdzono w warstwie ale- 
uronowej i w owocni. W zarodkach jest ona zwykle o wiele mniejsza 
[1, 5, 8].Obserwacje te znajdują również potwierdzenie w pracy ni- 
niejszej (rys. 1-4, tab. 1). 

Dynamika aktywności endopeptydazy w czasie kiełkowania ziarna 
zależała w znacznej mierze od fazy jego dojrzałości. W bielmie 
ziarna uiedojrzałego (zebranego w 16 i 26 dniu po kwitnieniu) po- 

ziom tego enzymu był znacznie mniejszy w porównaniu zbielmem ziar- 

na o dojrzałości woskowej późnej i pełnej.
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Rys. 4. Aktywność enzymów proteolitycznych (w jedn. enz. na 100 
bielm) kiełkującego ziarna jęczmienia o dojrzałości pełnej(P - 42 
dni po kwitnieniu). M - dojrzałość mleczna, Wr - dojrzałość wosko- 
wa wczesna Wyry - dojrzałość woskowa późna..Objeśnienia jak przy 

rys, 1 

Tabe la i 

Kiełkowanie ziarna jęczmienia jarego odm. Kosmos o różnym stopniu 

dojrzałości 

  

Energia kiełkowania Zdolność kiełkowania 

  

Fazy ziarna w % ziarna w % 
dojrzałości - 

ziarna bezpośrednio po bezpośrednio po 
po zbiorze spoczynku po zbiorze spoczynku 

Dojrzałość mleczna o 58,0 O 94,6 

Dojrzałość woskowa 
wczesna О 96,0 0 98,6 

Dojrzałość woskowa 
późna 2 96 „6 4 100,0 

Dojrzałość pełna 2 71,4 6 75,4 
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Podczas kiełkowania aktywność endopeptydazy rosła wielokrot- 
nie w bielmie ziarna niedojrzałego, podczas gdy w ziarnach zebra- 
nych później nie obserwowano pod tym względem większych zmian w 

porównaniu ze stanem wyjściowym (rys. 1-4). | 
Przedstawione wyniki wskazują na możliwość syntezy de novo en- 

dopeptydazy w bielmie ziarna niedojrzałego, w czasie jego kiełko- 

wania. 

W zarodkach, podobnie jak w bielmie,wzrost aktywności endopep- 
tydazy podczas 96 godzinnego okresu kiełkowania uwidocznił się naj- 
wyraźniej w zarodkach ziarna o dojrzałości mlecznej. 

Aktywność egzopeptydaz wykryto jak wskazują dane literatury 

[2. 9, 11, 13] zarówno w nieskiełkowanym jak i kiełkującym ziar- 
nie pszenicy, jęczmienia i żyta. Funkcja tych enzymów polega na 

hydrolizie rozpuszczalnych peptydów powstałych w wyniku działania 

endopeptydaz na nierozpuszczalne białka zapasowe [2, 10]. Niektóe 

rzy badacze sądzą jednak, że we wczesnym okresie rozwoju zarodka 

podczas kiełkowania, główna rola w mobilizacji białek zapasowych 

przypada karboksypeptydazom [13], których działanie wyprzedzałoby 
inne enzymy. Warto dodać, że aminopeptydazy występujące głównie w 

zarodku i warstwie aleuronowej, natomiast karboksypeptydazy w skro- 

biowej strefie bielma [8, 10, 13]. 
W pracy niniejszej aktywność aminopeptydazy (w porównaniu z 

karboksypeptydazą) była wysoka w obu częściach ziarnao różnym sto- 
pniu dojrzałości (rys. 1-4, tab. 1). Podczas kiełkowania takiego 
ziarna aktywność ta układała się jednak odmiennie w bielmie ziar- 

na mniej dojrzałego (dojrzałość mleczna i woskowa wczesna) w po- 

równaniu z bardziej dojrzałym (dojrzałość woskowa późna i pełna). 
W pierwszym przypadku rosła ona bardzo szybko w ciągu catego 96- 

godzinnego okresu kiełkowania, natomiast w drugim - tylko do 48 

godzin, po czym poziom jej nie podlegał już zmianom, chociaż wsu- 

mie końcowy poziom aktywności aminopeptydazy był zbliżony w biel- 

mie wszystkich badanych prób ziaren; 

W zarodkach ziarna o różnej dojrzałości zaobserwowano, ze im 

ziarno było bardziej dojrzałe, tym aktywność aminopeptydazy leucy- 

nowej w miarę kiełkowania rosła szybciej. Jedynie w pierwszej pró- 

bie (ziarno zebrane w 16 dniu po kwitnieniu) aktywność aminopepty- 

dazy nie podlegała w tym czasie większym zmianom (tab. 1). 
W przeciwieństwie do badanej aminopeptydazy, aktywność karbo= 

ksypeptydazy (BAPA-azy) przed i w czasie kiełkowania była znacz-
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Tabe la 2 

Aktywność enzymów proteolitycznych (w jedn. enz. na 100 zarodków) 
w zarodkach dojrzewającego i kiełkującego ziarna jęczmienia jare- 

go odm. Kosmos 

  

  

Dojrza- Pe од гав- Dojrza- 
Aktywność enzymów łość k sk łość 

Mleczna “OSKCWA WOSZOWA pełna 
wczesna późna 

bezpośrednio 
po zbiorze 1,20 3,45 3,40 2,90 

po 48 godz, 
kiełkowania 

Endopeptydaza w 209C 4,70 5,88 5,76 6,12 

po 96 godz. 
kiełkowania 
w 200C 6,14 6,00 4,06 5,32 

bezpośrednio , 
. po zbiorze 98,40 127,00 95,00 117,20 

Amanopep ty- po 48 godz. aza 
kiełkowania 
w 20 C 80,00 156,00 171,00 184,00 

po 96 godz. 
kiełkowania 
w 20°C 119,00 175,00 220,00 237,00 

bezposrednio 
po zbiorze 1,43 0,80 0,42 0,40 

Karboksypep= po 48 godz, 
tydaza kiełkowania 

w 20°C 3,50 2,50 2,00 2,50 

po 96 godz. 
kiełkowania 
w 20°C 1,50 2,00 2,50 2,50 
  

nie słabsza.. W ciągu 96 godzin kiełkowania systematycznie rosła 

ona tylko w bielmie ziarna najmniej dojrzałego, podczas gdy w na- 

stępnych próbach po 48 godz. nie obserwowano już większych zmian 

poziomu tego enzymu w bielmie, 

Aktywność inhibitora trypsyny w dojrzewającym i kiełkującym 

ziarnie jęczmienia 

Powstawaniu enzymów proteolitycznych w ziarnie towarzyszy in- 

tensywna synteza białkowego inhibitora trypsyny. Wyprzedza ona syn-
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tezę materiałów zapasowych w ziarnie w tym również białek [7]. Po- 

ziom białek o aktywności antytrypsynowej na 16 dzień po kwitnie 

niu (dojrzałość mleczna) był bardzo niski i prawie równy w zarod- 

kach i bielmach. Zasadnicza ilość inhibitora gromadziła się wbiel- 

mie i w zarodku w okresie między 16 a 26 dniem po kwitnieniu, jed- 

nak dojrzałe bielmo zawierało już około 4 razy więcej inhibitora 

trypsyny niż zarodki (w przeliczeniu na 100 ziaren) (rys. 5).Jest 

to w zasadzie zgodne z danymi spotykanymi w literaturze, a doty- 

czącymi ziarna żyta i jęczmienia [7, 12]. 
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Rys. 5. Aktywność inhibitorów trypsyny w zarodkach i bielmach kieł- 
kującego ziarna jęczmienia o różnej dojrzałości. - - - bielmo, 
zarodki, M - dojrzałość mleczna, W - dojrzałość woskowa, Р -  doj- 

| rzałość pełna 

  

Podczas kiełkowania nie stwierdzono zasadniczych różnic м ро- 

ziomie inhibitorów w bielnie i zarodkach w stosunku do stanu wyj- 

ściowego (bezpośrednio po zbiorze). Jedynie w ziarnie niedojrza- 

łym (zebranym w 16 dni po kwitnieniu) obserwowano szybkie i znacz- 

ne nagromadzenie się inhibitora trypsyny w okresie pierwszych 2 

dni kiełkowania, Dotyczy to zwłaszcza bielma,
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Tabe la 3 

Aktywność inhibitora trypsyny (w przeliczeniu na 1 g świeżej masy) 

w zarodkach i bielmie kiełkującego ziarna jęczmienia o różnej doj- 

rzałości 

  

Dojrzałość Dojrzałość Dojrzałość 

  

Aktywność Dojrzałość wo skowa woskowa inhibitora mleczna WCZEGNA Góźna pełna 

zarodki 

Bezpośrednio po 

zbiorze 4,80 8,75 7,90 8,55 

po 48 godz. | 

kiełkowania 

w 20°C 11,65 5,50 3,45 5,00 

po 96 godz. 

kiełkowania 

w 20°C 2,90 1,45 1,35 1,60 

bielmo 

Bezpośrednio | 

po zbiorze 0,26 1,54 1,30 1,37 

po 48 godz, 

kiełkowania 

w 20°C 2,00 2,10 2,14 1,83 

po 96 godz, 

kiełkowania 

w 20°C 1,77 1,49 1,54 1,56 
  

Z uwagi na zmiany zawartości świeżej masy zachodzące podczas 

kiełkowania, co wiąże się również ze zmianą koncentracji inhibi- 

tora w tkankach, przeliczono wyniki na 1 g świeżej masy. Zasygna- 

lizowana prawidłowość dotycząca przedłużonego okresu syntezy in- 

hibitora w ziarnie niedojrzałym potwierdziła się i w tym ujęciu 

danych. W pozostałych próbach ziarna poziom inhibitora w czasie 

kiełkowania tylko w zarodkach ostro obniżył się w porównaniu ze 

stanem jaki był bezpośrednio po zbiorze (tab. 3), podczas gdy w 

bielmie zmiana jego aktywności zaznaczyła się o wiele słabiej. 

Analizując przytoczone powyżej wyniki oraz porównując je z da-



126 В. SOBIERAJ, K. KULKA, B. TOMASZEWSKA 

nymi literatury [2, 14 J, trudno uzyskać jednoznaczny pogląd na te- 

mat roli w kształtowaniu aktywności endogennych proteaz w ziarnie 

jęczmienia podczas dojrzewania i kiełkowania, 

WNIOSKI 

W ziarnie jęczmienia o różnej dojrzałości, bezpośrednio po zbio- 

rze i podczas kiełkowania badano aktywność enzymów proteolitycz- 

nych (endopeptydazy o aktywności kazeolitycznej oraz aminopeptyda- 

zy leucynowej i karboksypeptydazy rozkładającej BAPA), a ponadto 

aktywność białkowego inhibitora trypsyny. 

Zaobserwowano, że w zarodkach i bielmie dojrzewającego ziarna 

spośród trzech badanych enzymów najwyższą aktywność przejawia ani- 

nopeptydaza. Maksimum jej syntezy przypada na okres poprzedzający 

dojrzałość mleczną, podczas gdy aktywność pozostałych dwu enzymów 

(w przeliczeniu na 100 ziaren) najwyższa jest dopiero w dojrzało- 

ści woskowej, 

Podczas kiełkowania dynamika aktywności enzymów proteolitycz- 

nych w ziarnie o różnym stopniu dojrzałości układa się niejedna- 

kowo. Np. w bielmie ziarna najmniej dojrzałego ( zebranego w 16 

dniu po kwitnieniu) wyjściowy poziom aktywności enzymów proteoli- 

tycznych (w przeliczeniu na 100 ziaren) jest niższy niż w pozo- 

stałych próbach, Wzrasta on systematycznie w ciągu całego 96 go- 

dzinnego okresu kiełkowania, podczas gdy w ziarnie bardziej doj- 

rzałym już po 2 dniach kiełkowania nieco zmniejsza się, 

Zasadnicza ilość białkowego inhibitora trypsyny (w przelicze- 

niu na 100 ziaren) gromadzi się w bielmie ziarna jęczmienia wokre- 

sie między dojrzałością mleczną a woskową. 

Podczas kiełkowania (podobnie jak w przypadku aktywności en- 

zymów proteolitycznych ) w bielmie ziarna bardziej dojrzałego przez 

48 godzin kiełkowania aktywność inhibitora trypsyny (na 100 zia- 

ren) nieco wzrasta, a w ciągu następnych dwu dni nieznacznie ma- 

leje. Jedynie w ziarnie najmniej dojrzałym aktywność ta wielokrot- | 

nie wzrasta przez cały okres kiełkowania. 
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ЭНЗИМН И АНТИТРИПСИНОВАЯ АКТИВНОСТЬ БЕЛКОВ 

ВО ВРЕМЯ СОЗРЕВАНИЯ И ПРОРАСТАНИЯ ЗЕРКА ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ СПЕЛОСТИ 

Резюме 

4 

З зерне ячменя с разной стегенью спелости, негосредственно пос- 

ле уборки и во время прорастания определяли активность протеолити- 

ческих энзимов, а также активность белкового ингибитора тригсина. 

Установлено, что в зародышех и эндосперме созревающего зерна, 

среди трех исследуемых энзимов наивнсшей активностьк отличается ами- 

нопегтидаза. Ее синтез достигает максимума в геркод предшествующий
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ей полной спелости, тогда как активность двух остальных энзимов (в 

пересчете на 100 зерен) достигает наивыслего уровня только в воско- 

вой спелости. | 

Во время прорастания в эндосперме наименее спелого зерна исхол- 

ный уровень активности протеолитических энзимов (на 100 зерен) был 

самым низким и, в противополодность более спелому зерну, системати- 

чески повышался на протяжении всего 96-часового периода прорастания. 

Основное количество белкового ингибитора трипсина (в пересчете 

Ha 100 зерен) накапливается в энодосперме зерен ячменя в период меж- 

ду молочной и восковой спелостью. 

B. Sobieraj, Krzysztof Kulka, Barbara Tomaszewska 

PROTEOLYTIC ENZYMES AND ANTITRYPSIN ACTIVITY OF PROTEINS 

DURING RIPENING AND GERMINATION OF GRAIN OF SUMMER BARLEY 

OF DIFFERENT RIPENESS 

Summa ry 

In the barley grain of different ripeness, immediately after 

harvest and during germination the activity of proteolytic enzymes 

as well as the activity of proteinic inhibitor of trypsin was de- 

termined. 

It was observed that in germs and endosperm of the ripening 

grain that was aminopeptidase, which distinguished itself with the 

highest activity. Its synthesis reached the maximum in the period 

preceding the milk ripeness, while the activity of the remaining 

two enzymes (in conversion to 100 grains) reached the highest le- 

vel at the wax ripeness stage only. 

During germination, in endosperm of the grain being at the 

lowest ripeness stage, the initial activity level of proteoiytic 

enzymes (per 100 grains) was the lowest and grew systemat ically,con- 

trary to grain at higher ripeness stage, in the whole 96-hour per- 

iod of germination. 

The main content of the proteinic inhibitor of trypsin(in con- 

version to 100 grains) accumulated in the barley grain endosperm 

in the period between the milk and wax ripeness.


