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Wstęp 

Starzenie się nasion, jak w ogóle organizmów żywych, jest procesem 
postępującym i nieuchronnym. W jego następstwie nasiona tracą wigor, 
żywotność i zamierają. Przechowywanie nasion w optymalnych warunkach 
ma na celu powstrzymanie spadku wartości biologicznej i użytkowej na
sion oraz zapobieżenie ich degradacji. Ma to m.in. znaczenie w tzw. labo
ratoriach zasobów genowych, przechowujących tysiące odmian uprawnych 
( i botanicznych) nasion. Kolekcje te służą głównie hodowli roślin. 

W celu długiego przechowywania nasion ortodoksyjnych ( od ok. 10 
do kilkudziesięciu lat; ang. long-term storage) poleca się magazynowanie 
tych nasion o wilgotności około 5%, w temperaturze w -18°C lub niższej, 
dochodzącej nawet do ok. -196°C (w ciekłym azocie) [STANWOOD 1985; 
STANWOOD, SOWA 1995; WALTERS-VERTUCCI, Roos 1996; EBERHART, WIES

NER 1998]. Warto dodać, że ziarniaki niektórych zbóż przechowywane w 
hermetycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 10-15°C przy 
bardzo niskiej zawartości wody rzędu 3%, co odpowiada 12% RH, zacho
wały po 11 O latach wysoką zdolność kiełkowania: jęczmień - 90% i owies 
- 80% [STEINER, RUCKENBAUER 1995]. Dla kilkuletniego magazynowania 
nasion poleca się obniżenie ich wilgotności do 5% i temperatury do 0-5°C 
[JusTICE, BASS 1978]. Jednak nawet w optymalnych warunkach magazyno
wania zachodzą niekorzystne zmiany w nasionach, prowadzące do spadku 
ich żywotności. Intensywność procesów degradacyjnych wzrasta w miarę 



192 R.J. Górecki, K. Kulka, J. Puchalski 

zwiększania zawartości wody w nasionach oraz temperatury otoczenia. 
Mogą się wówczas uaktywnić grzyby przechowalnicze, powodując duże 
zmiany destrukcyjne. 

Długość życia nasion zależy, zarówno od właściwości genetycznych 
(gatunkowych), jak i od wpływu czynników środowiskowych [GRZESIUK, 

KULKA 1981, 1988; DESA! i in. 1997]. Do podstawowych czynników kształtu
jących żywotność składowanych nasion określonych gatunków należą: za
wartość wody w nasionach, wilgotność powietrza, temperatura i aeracja, 
czyli ciśnienie parcjalne tlenu. 

Aktywność fizjologiczna wody 

Wielu autorów wykazało, że przebieg procesów metabolicznych w 
starzejących się nasionach zależy od natury (sposobu wiązania) wody w 
określonej temperaturze [VERTUCCI, LEOPOLD 1986; VERTUCCI 1989; DESA! i 
in. 1997]. W nasionach wyróżnia się trzy strefy wiązania wody (zones of 
water binding). Zawartość wody w nasionach skrobiowych dla poszczegól
nych stref orientacyjnie wynosi: I ( 4-11 % ), II (12-21 % ) i III (powyżej 
22% św.m.). Zarys izoterm sorpcji wody (mających kształt sigmoidalny) 
dla różnych typów nasion przedstawia rys. 1. 

W tkankach nasion znajdujących się w strefie I ( dla nasion soi poni
żej 5% św.m.) woda jest bardzo silnie związana z powierzchnią makro
cząsteczek. Woda w takich nasionach nie zamarza. W tych warunkach w 
miarę zmniejszania się wody w nasionach ( <8% s.m.) wzrasta nieco po
bieranie tlenu, co można tłumaczyć obecnością nieenzymatycznych pro
cesów peroksydacyjnych, gdyż wyraźne oddychanie mitochondrialne poja
wia się na początku trzeciego poziomu wody, tj. przy obecności wody wol
nej. Wtedy też, cyjanek inhibuje pobieranie tlenu, a współczynnik odde
chowy wynosi 1. Przyjmuje się więc, że przy niskiej zawartości wody (I 
poziom sorpcji) reakcje enzymatyczne w zasadzie nie przebiegają lub ich 
natężenie jest bardzo niskie. Natomiast przy wszystkich poziomach wody 
zachodzą reakcje Maillarda (najszybciej jednak w fazie drugiej) oraz pro
cesy peroksydacyjne [VERTUCCI 1989; WETTLAUFER, LEOPOLD 1991; SUN, 

LEOPOLD 1995; HENDRY 1997]. 
Zawartość wody w nasionach ma wpływ na konformację makrocząs

teczek. Duże odwodnienie komórek może powodować zmiany w struktu
rze cytomembran. Może wówczas dojść do usztywnienia reszt alkilowych 
fosfolipidów. W konsekwencji cytomembrany mogą przejść z fazy ciekło
krystalicznej w fazę żelu (krystaliczną). Wówczas ruchy termiczne cząste
czek są ograniczone do minimum, a również procesy enzymatyczne nie są 
możliwe, gdyż są one uwarunkowane tego typu ruchami. Jednak przebieg 
procesów fotochemicznych, peroksydacyjnych zachodzących autokatali-
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cznie oraz reakcji Maillarda jest możliwy przy wszystkich poziomach 
wody. Już w drugiej strefie (powyżej 5-10% zawartości wody w św. m.) po
jawia się w nasionach aktywność wielu enzymów. 
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nach od względnej wilgotności powietrza w określonej temperaturze 

An absorption isotherm showing relationship between seed moisture 
content and rclative humidity of air at given temperature 

Hipotetyczny mechanizm starzenia się nasion 

Wiele danych eksperymentalnych wskazuje, że nie ma uniwersalne
go, ogólnego sposobu starzenia się nasion. Istotną rolę w przebiegu tego 
procesu, a tym samym w istocie mechanizmu, wydają się odgrywać: siła 

wiązania wody, czyli jej aktywność [VERTUCCI, LEOPOLD 1986; VERTUCCJ 

1989; WALTERS-VERTUCCI, Roos 1996], temperatura oraz obecność tlenu. 
Ponadto przebieg procesu starzenia się nasion zależy też od typu nasion 
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(oleiste, skrobiowe czy białkowe) i rodzaju tkanki, gdyż procesy te zlokali
zowane są głównie w tkankach embrionalnych zarodka lub osi zarodko
wej. 

Wydaje się, że szybkość i mechanizm starzenia się nasion zależy od 
współdziałania wielu czynników wywołujących w konsekwencji tzw. stres 
oksydacyjny, czyli doprowadzenia do wyraźnej przewagi prooksydantów 
nad antyoksydantami. Do czynników kształtujących proces starzenia się 

nasion, a tym samym stres oksydacyjny, należy zaliczyć: warunki przecho
wywania nasion oraz sposób wiązania wody, wytwarzanie aktywnych form 
tlenu i wolnych rodników, procesy peroksydacyjne, reakcje Maillarda i 
aktywność enzymów. 

Reakcje Maillarda 

Reakcje te zwane są też ciemnieniem nieenzymatycznym albo reak
cjami melanoidynowymi (z greckiego melanos-czarny). Na początku tej 
przemiany cukier redukujący (najlepiej glukoza) reaguje za pomocą swej 
grupy aldehydowej z wolną grupą aminową białka lub aminokwasów, two
rząc glikozyloaminę. Jest to szereg złożonych reakcji chemicznych, w któ
rych cukry proste wchodzą w reakcje z aminokwasami, białkami lub kwa
sami nukleinowymi. Prowadzi to do wytworzenia ciemnych produktów 
reakcji, będących zmodyfikowanymi białkami i kwasami nukleinowymi. 

Wielu znanych badaczy zajmujących się problemem utraty żywotnoś
ci nasion (w tym w wyniku długiego ich przechowywania) przyjmuje, że w 
procesie tym ważną, a być może podstawową rolę, odgrywają reakcje 
Maillarda i wolne rodniki ( aktywne formy tlenu) odpowiedzialne za stres 
oksydacyjny [SUN, LEOPOLD 1995; KHAN i in. 1996; HENDRY 1997]. 

Końcowe produkty glikozylacji białek oznacza się ilościowo metodą 
fluorescencyjną. Wyniki tych pomiarów wskazują na natężenie reakcji 
Maillarda w nasionach [WETILAUFER, LEOPOLD 1991; SUN, LEOPOLD 1995]. 
Wykazano np., że w nasionach soi, starzejących się w sposób przyspieszo
ny, nagromadzają się produkty reakcji Maillarda. Ich zawartość, zarówno 
w osiach zarodkowych, jak i w liścieniach, w sposób istotny była skorelo
wana z obniżeniem się żywotności nasion. 

W osiach zarodkowych nasion soi starzejących się w warunkach na
turalnych (nasiona o zawartości wody 0,08 g na g s.m.), przechowywanych 
w zamkniętych pojemnikach w temp. 5°C przez 22 lata również obserwo
wano powolny wzrost ilości produktów reakcji Maillarda. Wzrost natęże
nia fluorescencji białek rozpuszczalnych był wówczas skorelowany ze spad
kiem żywotności nasion, a nie z czasem ich przechowywania [SUN, LEO

POLD 1995]. 
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Nie ulega wątpliwości, że białka enzymatyczne i kwasy nukleinowe 
zmodyfikowane przez udział w reakcjach Maillarda nie wykazują swej nor
malnej aktywności biologicznej. Ma to szczególne znaczenie dla kształto
wania żywotności nasion przechowywanych przez długi okres. Innymi sło
wy, w miarę przechowywania nasion, nawet w tzw. optymalnych warun
kach, nagromadzają się w nich powoli także zmodyfikowane w wyniku 
glikozylacji białka i enzymy, co w konsekwencji przyczynia się do spadku 
ich wigoru i żywotności. 

Procesy peroksydacY,jne - tworzenie się wolnych rodników - stres oksyda
cY,jny 

Jak wiadomo, choć tlen jest nieodzownym składnikiem życia orga
nizmów tlenowych, to również jest źródłem powstawania aktywnych i 
szkodliwych jego form, powodujących wiele zaburzeń w procesach fizjolo
gicznych. Stwierdzono, że zwiększenie w komórce poziomu aktywnych 
form tlenu (ROS - reactive o:xygen species) określane jest mianem stresu 
oksydacyjnego (OS - oxidative stress) [BARTOSZ 1997]. Innymi słowy, stres 
oksydacyjny pojawia się wtedy, gdy reakcje prooksydacyjne dominują nad 
antyoksydacyjnymi. Może to prowadzić do uszkodzeń strukturalnych i fun
kcjonalnych komórki, a w konsekwencji do jej śmierci. Można też powie
dzieć, że stres oksydacyjny pojawia się wówczas, gdy stężenie reaktywnych 
form tlenu wzrasta do takiego poziomu, że funkcjonujące w komórce me
chanizmy obronne nie są w stanie zapobiec toksycznemu ich działaniu. 

Tlen w stanie podstawowym, jako dwuatomowa cząsteczka, jest sto
sunkowo mało aktywny podczas nieobecności katalizatorów. Cząsteczka ta 
występuje w stanie trypletowym, mając dwa niesparowane elektrony. 

.. .. 
tO : Ot i 30 2 i 31: g -02 (ground-state o:xygen) 

Do ważniejszych reaktywnych biologicznie form tlenu należą: rodnik po
nadtlenkowy (02·), nadtlenek wodoru (H20 2), rodnik hydroksylowy (OH·) 
oraz dwuatomowa cząsteczka tlenu w stanie singletowym (102, czyli 1~g02) 
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Rodnik ponadtlenkowy (0-·2) tworzy się głównie w wyniku jednoelektro
nowej redukcji 0 2: 

•O:o---- :o:O• (czyli 0-·2) 

(jeden atom tlenu przestaje być rodnikiem, 
przyjmując ładunek ujemny) 

Jest on produkowany m.in. w chloroplastach, mitochondriach, glioksyso
mach i peroksysomach. Chloroplasty są najlepiej poznanym miejscem two
rzenia się 0 2•• Rodniki te powstają w trakcie przekazywania elektronów 
na tlen (z centrum reakcji fotoukładu PSI i z ferredoksyny) zamiast na 
NADP+. Źródłem elektronów dla tworzenia się 0 2• są też: łańcuch odde
chowy mitochondriów oraz łańcuchy przenoszenia elektronów w mikroso
mach, peroksysomach i otoczce jądrowej. W generowaniu 0-·2 uczestniczy 
wiele enzymów flawinowych: oksydaza ksantynowa oraz oksydazy aldehy
dowa, galaktozowa i inne. Oczywiście w komórkach i tkankach pozbawio
nych chloroplastów głównym miejscem produkcji anionorodnika ponad
tlenkowego są mitochondria, gdzie ok. 1-2% tlenu poddana jest jednoele
ktronowej redukcji z udziałem zredukowanego ubichinonu lub dehydroge
nazy NADH. W tym miejscu trzeba podkreślić, że w wysoce odwodnio
nych nasionach reakcje enzymatyczne raczej nie mogą być źródłem 0-·2• 

Anionorodnik ten wpływa ujemnie na komórki: stymuluje peroksydację 
lipidów, wywołuje uszkodzenie błon, rozerwanie pojedynczej nici DNA i 
mne. 

Rodnik ponadtlenkowy jest jednym z ogniw reakcji redukcji tlenu 
prowadzących do wytworzenia H20 2 i rodnika hydroksylowego (reakcje te 
przytoczono wyżej). 

Nadtlenek wodoru może powstać z 202• w wyniku reakcji dyspropor
cjowania 0 2• ( dismutation 0 2·), spontanicznie lub katalitycznie, przy 
współudziale dysmutazy ponadtlenkowej (SOD - superoxide dismutase ): 

Dwa zewnętrzne orbitale są całkowicie zapełnione i dlatego cząsteczka nie 
wykazuje właściwości rodnika. Jednym z głównych przejawów toksyczności 
H20 2 jest utlenienie grup -sH. Toksyczność nadtlenku wodoru, głównie 
ze względu na jego słabą reaktywność, nie jest wysoka i w obecności kata
lizatorów metalicznych (np. Fez+) silnie wzrasta, gdyż tworzy się wówczas 
rodnik hydroksylowy: 

H20 2 + 0 2• - OH· + OH- + 0 2 

Jest to główna reakcja powstawania rodnika OH·. 



MECHANIZM STARZENIA SIĘ NASION ... 

Nadtlenek wodoru rozpada się spontanicznie lub enzymatycznie 

Jest też substratem działania dla peroksydaz: 

katalaza 
l 

H20 2 li 2DH donor wodoru 
peroksydaza 

✓ ~ 
H 20 2 2D· 

197 

Rodnik hydroksylowy (H:Ot) jako silny utleniacz jest bardzo aktywny. Re
aguje z wi~kszością związków organicznych zawartych w komórkach, np. z 
enzymami, kwasami nukleinowymi, cukrami i membranami, a także powo
duje mutacje i metaboliczne dysfunkcje. 

OH· może wywoływać trzy typy reakcji: 

a) odszczepienie wodoru, 
b) przyłączenie OH·, 
c) udział w transporcie elektronów. 

W przypadku zasad purynowych i pirymidynowych, obecnych w 
DNA lub RNA, następuje przyłączenie OH· do podwójnego wiązania od
powiedniego pierścienia, np. tyminy. Rodnik tyminowy ulega dalszym re
akcjom. Powoduje on uszkodzenie dezoksyrybozy, rozcinając łańcuch 

DNA Rodnik HO· jest silnym utleniaczem i w drodze wolnorodnikowej 
reakcji powoduje m.in. utlenienie fosfolipidów błon komórkowych. W 
przypadku utlenienia plazmolemmy dochodzi do gwałtownego odwodnie
nia i śmierci komórki. 

Szczególnie wrażliwe na działanie wolnych rodników są nienasycone 
kwasy tłuszczowe fosfolipidów błonowych. W wyniku tych reakcji dochodzi 
do zmniejszenia się ilości fosfolipidów błonowych, utlenienia lipidów i 
powstania aldehydów, w tym głównie dwualdehydu malonowego, a także 
nadtlenków lipidów będących wolnymi rodnikami. Powstaje dużo fosfolipi-
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dów ze skróconymi łańcuchami kwasów tłuszczowych zawierających grupy 
-oH, -ooH, -coOH i -cHO. Jest to wynikiem znacznego uszkodzenia 
błon. Dużą toksyczność wykazuje także powstały wówczas dwualdehyd 
malonowy, który może uszkadzać białka i kwasy nukleinowe. 

Najistotniejszą konsekwencją powstania wolnych rodników jest usz
kodzenie błon komórkowych w wyniku utleniania lipidów i białek oraz 
tworzenia wiązań między białkami. W wyniku uszkodzenia błon dochodzi 
do dalszych reakcji lawinowych, prowadzących do uszkodzenia komórki. 

Mechanizmy obronne 

W toku ewolucji rośliny wytworzyły wiele systemów obronnych, 
umożliwiających im funkcjonowanie w obecności reaktywnych form tlenu. 
Formy te są stale produkowane podczas wielu reakcji komórkowych, rów
nież w normalnych, niestresowych warunkach. 

Ochronną rolę przed toksycznym i mutagennym działaniem aktyw
nych form tlenu pełnią zarówno nieenzymatyczne antyutleniacze ( czyli 
związki mające duży potencjał redukcyjny, np. glutation, askorbinian, to
koferole; tab. 1) jak i enzymatyczne, w tym dysmutazy, katalazy i pero
ksydazy (tab. 2). 

Tabela 1; Table 1 

Drobnocząsteczkowe przeciwutleniacze nie będące enzymami 
Compounds acting as low - molecular weight antioxidants 

Hydrofobowe 
Hydrofilowe (występujące w cytosolu) (występujące w cytomembranach) 

Hydrophilic (present in cytosol) Hydrophobic 
(present in cellular membranes) 

Glutation; Glutathione Tokoferole ; Tocopherols 

Askorbinian; Ascorbate Tokotrienole; Tocotrienols 

Cysteina ; Cysteine Karotenoidy; Carotenoids 

Kwas fitynowy; Phytic acids Ksantofile ; Xanthophylls 

Flawonoidy (kwercetyna, rutyna, kwercytryna, Ubichinol (zredukowana forma 
sylimaryna, moryna); Flavonoids ( quercitin, rut in, koenzymu Q) 

quercitrin, sylimarin , morio) Ubiquinol (reduced form of CoQ) 

Kwasy cynamonowe (np. kwas· ferulowy, kwas ka- Alkilorezorcynolc 
wowy); Cinnamic acids (ferulic acid, caffeic acid) Alkylrcsorcinols 

Kumaryny; Cumarins 

Polifenole (ligniny, tanin) 
Polyphenols (e.g. lignins, tannins) 
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Tabela 2; Table 2 

Białka enzymatyczne pełniące funkcje ochronne wobec toksycznego działania 
reaktywnych form tlenu 

Enzymatic proteins protecting against toxic reactive oxygen forms 

Enzym; Enzymc Katalizowana rakcja; Reaction catalyzed 

Dysmutaza ponadtlenkowa 0 2 - +o-+ 2H+- 0
2 

+ H
2
0

2 Superoxidc dismutase 

Katalaza; Catalase 2H20 2 - 2 H20 + 0 2 

Pcroksydaza glutationowa Hp2 + 2GSH - GSSG + 2Hp 
Glutathione peroxidase ROOH + 2GSH - GSSG + ROH + Hp 

Peroksydaza glutationowa wodoronad-
tlenku fosfolipidu; Phospholipid hydro- PLOOH + 2GSH - GSSG + PLOH + Hp 
perox idc glutathionc pcroxidase 

Reduktaza glutathionowa GSSG + NADPH - 2GSH + NADP+ Glutathionc reductase 

Peroksydaza askorbinianowa 
H20 2 + Asc - D-Asc + 2H20 Ascorbate pcroxidase 

Reduktaza dchydroaskorbinianowa 
D-Asc + 2GSH - GSSR + Asc Dehydroascorbatc rcductase 

Reduktaza rodnika askorbylowego 
2Asc- + NAD(P)H - 2Asc + NAD(P) + Ascorbyl free radical rcductase 

Enzymy naprawiające DNA uszkodzony 
przez ROS; Enzymes rcpairing DNA 
damagcd by ROS 

Asc askorbinian; ascorbate 
2Asc- wolny rodnik askorbylowy (tj. odłączony atom wodoru od askorbi

nianu); ascorbyl free radical 
GSH 
GSSG 
PLOOH -
PLOH 
ROH 
ROOH 

zredukowany glutation; reduced glutathion 
utleniony glutation; oxidized glutathion 
wodoronadtlenek fosfolipidu; phospholipid hydroperoxide 
alkohol fosfolipidu; phospholipid alcohol 
alkohol alifatyczny; aliphatic alcohol 
wodoronadtlenek organiczny; organie hydroperoxide 

Enzymatyczne mechanizmy eliminują głównie mniej reaktywne 
formy tlenu (tj. 0 2• i H20 2 i R00H). Dysmutazy ponadtlenkowe (S0D), 
jak już nadmieniano, utleniają 0 2• do H20 2• W organizmach roślinnych 
występują trzy typy S0D: Fe-S0D, CuZn-S0D i Mn-S0D. CuZn-S0D 
jest związana głównie z chloroplastami, natomiast Mn-SDS występuje w 
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mitochondriach. Występuje też w nasionach [SUNG, CHIU 1995; SUNG 1996]. 
Peroksydaza glutationowa odpowiedzialna jest za usuwanie z komó

rek ROOH i H2O2, co dokonuje się w cyklu glutationowym. Utleniony wó 
wczas glutation ulega redukcji z udziałem reduktazy (BARTOSZ 1997]. 

Peroksydaza askorbinianowa, reduktaza glutationowa i reduktaza 
dehydroaskorbinianowa usuwają H2O2 według szlaku Halliwella-Asady 
[BARTOSZ 1997]. Wprawdzie przemianę tę wykryto pierwotnie w chloro
plastach, ale są jednak przesłanki, że analogiczny mechanizm może wys
tępować w nasionach. Usuwając 0 2• i H 20 2 należy też pamiętać, że elimi
nujemy główne źródło tworzenia się niezwykle aktywnego prooksydanta -
rodnika hydroksylowego. 

Na drodze enzymatycznej nie można zdetoksyfikować najbardziej 
reaktywnych rodników tlenowych i tlenu singletowego [MEIR i in. 1995; 
BARTOSZ 1997]. Takie związki jak kwas askorbinowy, zredukowany gluta
tion, kwasy cynamonowe i flawonoidy są skutecznymi przeciwutleniaczami 
[RI CE-EVANS i in. 1997] usuwającymi 0/, rodnik hydroksylowy oraz tlen 
singletowy. 

Witamina E (a-tokoferole) należy do najważniejszych przeciwutle
niaczy występujących w cytomembranach (lipofilnych). Jest najlepszym 
związkiem eliminującym 10 2. Ważną jej rolą jest też redukcja rodników 
RO·. 

Wydaje się, że a-tokoferol jest pierwszą i podstawową linią obrony 
przed peroksydacją wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, występują
cych w fosfolipidach błon komórkowych i organelli subkomórkowych. To
koferole działając jak antyoksydanty, przerywają reakcje łańcuchowe gene
rujące wolne rodniki. 

Procesy oksydacyjne w nasionach 

Nasiona, przechowywane przez kilka lub kilkadziesiąt lat w warun
kach naturalnych, czemu towarzyszy powolny spadek wigoru i żywotności, 
znajdują się zwykle w pierwszej lub w drugiej strefie sorpcji wody. Trzeba 
podkreślić, że badania dotyczące przypuszczalnego mechanizmu starzenia 
się nasion obejmowały głównie soję. Zawartość wody w nasionach soi (w 
odniesieniu do świeżej masy) w zależności od strefy sorpcji wody wynosi 
orientacyjnie: 

I strefa (0-5%; 0-12% RH), 
II strefa (5-12%; 12-68% RH). 

RH wynosząca ok. 68% wydaje się być wartością związaną z przejściem ze 
strefy II do III. Dla nasion skrobiowych dane dotyczące zawartości wody 
dla danej strefy są o kilka procent wyższe niż dla przytoczonych. 
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Należy podkreślić, że niektórzy autorzy podają zawartość wody w 
nasionach na wykresach lub w tabelach w odniesieniu do suchej masy 
( dwb - dry weight basis ), nie objaśniając sposobu obliczenia, co prowadzi 
do nieporozumień. 

Mechanizm utraty żywotności przez nasiona jako rezultat syntezy lotnych 
związków toksycznych 

Najbardziej rozpowszechnionymi substancjami lotnymi produkowa
nymi przez nasiona różnych gatunków są: aldehyd octowy, metanol, etanol 
i aceton. Substancje te w miarę starzenia nasion nagromadzają się w nich 
oraz w ich otoczeniu, gdyż nasiona takie są zwykle przechowywane w her
metycznie zamkniętych pojemnikach, w celu utrzymania niskiej zawartości 
wody. W nasionach, oprócz wymienionych substancji, wykryto też izopro
panol, octan etylu, kwas octowy i wiele aldehydów (np. propanal, n-buta
nal, n-pentanal, n-heksanal i inne). Do najbardziej toksycznych należy 
aldehyd octowy, gdyż przy stężeniu 1 mM może on spowodować całkowitą 
utratę żywotności nasion. 

Długość życia nasion znajdujących się w trzeciej strefie sorpcji wody 
(powyżej 70% RH) wynosi w temperaturze pokojowej zaledwie kilka mie
sięcy. Nasiona te też mniej zawierają i produkują substancji lotnych niż 
nasiona ze strefy II. Przypuszcza się, że endogenne substancje lotne nie są 
czynnikami decydującymi o kształtowaniu się żywotności nasion, chociaż 
wywierają one pewien toksyczny wpływ na nasiona. 

Jak wiadomo nasiona, przechowywane w I i II strefie sorpcji, cechu
ją się dużą długowiecznością, trwającą od kilku lat w temperaturze poko
jowej do kilkudziesięciu lat w niskiej temperaturze. Nasiona przechowywa
ne przy 44% RH (Il strefa) zawierają więcej aldehydu octowego niż przy 
12% RH (I strefa). Zwiększenie zawartości wody (w obrębie I i II strefy) 
w nasionach indukuje tworzenie się i emisję substancji lotnych. Na pods
tawie przytoczonych tu, a także wielu innych doświadczeń, niektórzy bada
cze sądzą, że endogenny aldehyd octowy jest istotnym czynnikiem odpo
wiedzialnym za proces starzenia się nasion przechowywanych przez długi 
okres przy niskiej zawartości wody i niskiej temperaturze [ZHANG i in. 
1994, 1995]. Wyższe homologi aldehydu octowego, np. butanal, pentanal, 
heksanal, ze względu na zwiększający się łańcuch hydrofobowy ( reszta 
alkilowa) mają utrudnioną penetrację w obrębie tkanek nasion, przez co 
stają się coraz mniej toksyczne. Niemniej wymienione aldehydy nagroma
dzają się w tracących wigor i żywotność nasionach przechowywanych 
nawet w optymalnych warunkach. 

Tak więc aldehyd octowy ( oraz prawdopodobnie inne wyższe alde
hydy) może być czynnikiem wywołującym zmiany destrukcyjne w strefie II 
w nasionach przechowywanych w temperaturze pokojowej oraz w strefie 
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II i III przy temperaturze poniżej zera. Ostatnio wykazano, że aldehyd 
octowy może reagować w sposób nieenzymatyczny z grupami aminowymi 
białek i DNA, podobnie jak w reakcjach Amadori-Maillarda. Stwierdzono 
bowiem, że w nasionach wielu gatunków przechowywanych przez długi 
okres na niskim poziomie RH oraz w obniżonej temperaturze, nagroma
dzają się kompleksy aldehydu octowego z białkiem ( acetaldehyde adducts) 
[ZHANG i in. 1994, 1995]. 

Z przytoczonych rozważań wynika, że w zależności od zawartości 
wody (przy określonej RH) w starzejących się nasionach (zwłaszcza roślin 
oleistych) możemy wyróżnić: oddychanie beztlenowe działające destrukcyj
nie na nasiona przechowywane w temperaturze pokojowej w II strefie 
sorpcji wody i oddychanie mitochondrialne, które może wiązać się z utra
tą żywności nasion w ich warunkach przyspieszonego starzenia się ( strefa 
III). W tym ostatnim przypadku w temperaturze pokojowej obserwuje się 
szybkie wyczerpywanie CoA i Acetylo-CoA, co prowadzi do wstrzymania 
oddychania mitochondrialnego i szybkiej śmierci nasion [ZHANG i in. 1995]. 
Z tego też powodu stosowanie metod przyspieszonego starzenia się 

(75-100% RH; 35-40°C) celem wyjaśnienia mechanizmu starzenia się na
sion może być błędne, a nawet niewłaściwe [ZHANG i in. 1995]. Dlatego też 
wymienieni autorzy zalecają, by metodę przyspieszonego starzenia stoso
wać tylko przy RH 70% lub niższym. 

Zjawiska peroksydacyjne i degradacja fosfolipidów błonowych 

Obecnie uważa się, że główną bezpośrednią przyczyną zmian powo
dujących starzenie się nasion są niezwykle reaktywne wolne rodniki tleno
we, zwłaszcza organiczne (RO· i ROO·), i wodoronadtlenki (ROOH) pow
stające w wyniku peroksydacji polienowych kwasów tłuszczowych. Należą 
też do nich wtórne produkty peroksydacji: różne aldehydy, ketony, alko
hole, kwasy, nadtlenki, a zwłaszcza dwualdehyd malonowy, który cechuje 
się dużą reaktywnością (rys. 2). Warto dodać, że z wodorotlenku mogą 
powstać na drodze spontanicznej dwa bardzo reaktywne rodniki : 

ROOH - RO· + OH· 

Wymienione wolne rodniki tlenowe, wodorotlenki oraz wtórne produkty 
peroksydacji mogą wpływać ujemnie na wiele makrocząsteczek, czego 
konsekwencją jest uszkodzenie struktury prowadzące do dysfunkcji orga
nelli komórkowych. Najistotniejsze uszkodzenia dotyczą białek, lipidów 
błonowych oraz kwasów nukleinowych. Na podstawie wymienionych zmian 
destrukcyjnych, spowodowanych przez wolne rodniki, mierzy się efekt 
działania stresu oksydacyjnego. W przypadku białek następuje m.in. obni-
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żenie poziomu grup karbonylowych [SUN, LEOPOLD 1995; HENDRY 1997]. W 
DNA stres oksydacyjny powoduje rozcięcie nici polinukleotydowej oraz 
wywołuje liczne mutacje chromosomowe. W wyniku działania wolnych 
rodników tlenowych na lipidy błonowe powstaje dwualdehyd malonowy, 
mogący m.in. reagować z zasadami azotowymi DNA 

R 
H• 

R• R• ROO• 

H• H 0 2 = ~O~• 

-""""'---./ ~-~ ~ I VI V \ 

H H 
H ~RH 

M rvZH. ~+R• 
H H 

Dialdehyd malonowy 
Malondialdehyde 

Endonadtlenek 
Endoperoxide 

Wodoronatlenek ROOH 
Hydroperoxide 

Rys. 2. 

Fig. 2. 

Peroksydacja lipidów. Dwualdehyd malonowy powstaje tylko z kwasów 
tłuszczmrych, mających 3 lub więcej wiązań podwójnych. Miarą pero
ksydacji lipidów jest ilość powstającego dwualdehydu malonowego 

Lipid peroxidation. Malon dialdehyde is formed only from the fatty 
ac1ds with 3 or more double bonds. The quantity of rising malon dial
dehyde serves as a measure of lipids peroxidation rate 

Do tej pory nie ma jednoznacznych dowodów na występowanie nie
organicznych reaktywnych form tlenu w starzejących się naturalnie nasio
nach przy dużym odwodnieniu (I i II strefa sorpcji), [HENDRY 1997]. W 
tych warunkach w nasionach (zwłaszcza w I strefie sorpcji) nie występują 
mitochondrialne procesy oddechowe, będące w tkankach o dużym uwod
nieniu głównym źródłem elektronów służących do redukcji 0 2 (02 + e- -
0·2), 

Natomiast nieorganiczne aktywne formy tlenu mogą powstawać pod
czas przyspieszonego starzenia się nasion (III strefa sorpcji), kiedy w na
sionach przebiega intensywne oddychanie mitochondrialne. Również 

aktywne formy tlenu występują w nasionach wrażliwych na odwodnienie, 
tzw. recalcitrant [ROBERTS 1973]. 
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Rys. 3. Zmiany ilości GSH i GSSG (A) oraz stan redoks (B) wyrażający udział 
GSSG (w % ) w odniesieniu do ogólnej ilości glutationu podczas dłu
giego przechowywania nasion pomidorów 

Fig. 3. Changes in GSH and GSSG (A) and in glutathione redox status (B) 
expressed as GSSG in % of total glutathione, during long-term storage 
(15°C/30% RH) of tomato seeds. Mm: cv. Moneymaker (circlets); Cr 
1: cv. Cromco, accession 1 (triangles); Cr 2: cv. Cromco, access10n 2 
(squares) 
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Pośrednimi, ale przekonującymi dowodami na istnienie silnego stre
su oksydacyjnego w nasionach długo przechowywanych w warunkach na
turalnych, są silne utlenienie i zmniejszenie się ilości wielu antyoksydan
tów. W starzejących się nasionach pomidorów i klonu GSH ulegał znacze
niu utlenieniu do GSSG (rys. 3, tab. 3), [PUKACKA 1991; DE Vos i in. 1994]. 
Również w starzejących się nasionach soi zmniejsza się poziom katalazy i 
dysmutazy ponadtlenkowej [SUNG 1996]. Nie mniej istotnym dowodem na 
dysfunkcyjne działanie stresu oksydacyjnego w starzejących się nasionach 
jest nieodwracalne utlenianie tokoferoli i innych antyoksydantów rozpusz
czalnych w tłuszczach [GÓRECKJ, HARMAN 1987; PUKACKA 1991). W powie
trznie suchych nasionach kwas askorbinowy występuje w śladowych iloś
ciach, toteż nie odgrywa większej roli jako antyoksydant u wielu długo 
przechowywanych nasion. Niemniej jednak, w niektórych starzejących się 
nasionach (np. słonecznika), wykryto istnienie cyklu askorbiniano-glutatio
nowego i glutationowego [DE PAULA i in. 1996]. 

Zarówno podczas naturalnego (8% wody w św.m. ), jak przyspieszo
nego starzenia się ( 45°C, 100% RH) nasion soi, wzmaga się peroksydacja 
lipidów błonowych, przy czym w warunkach przyspieszonego starzenia 
proces ten przebiega intensywniej i ma zapewne charakter enzymatyczny 
[SUNG 1996) . W nasionach wysoce odwodnionych (I faza sorpcji) peroksy
dacja ma zapewne charakter nieenzymatyczny (zwany też autooksydacją). 
Oba rodzaje oksydacji przebiegają podobnie tworząc R, ROO, ROOH i 
prawdopodobnie RO· i OH· (w wyniku rozpadu ROOH). Reakcje te są 
zlokalizowane głównie w zarodku lub osi zarodkowej. Procesom tym, jak 
nadmieniono, towarzyszy inhibicja aktywności peroksydazy askorbiniano
wej [SUNG 1996]. Warto dodać, że peroksydacja lipidów najintensywniej 
(podobnie jak reakcje Maillarda) przebiega podczas imbibicji i kiełkowa
nia starzejących się nasion. Im nasiona są starsze, tym przebieg utleniania 
lipidów jest wówczas szybszy, szczególnie w osiach zarodkowych nasion, co 
świadczy o silnym działaniu stresu oksydacyjnego (SUNG 1996]. 

Peroksydacji mogą ulegać zarówno wolne kwasy tłuszczowe, jak rów
nież ich reszty acylowe, związane z cząsteczkami fosfolipidów. Wskutek 
peroksydacji kwasów tłuszczowych (przebiegającej autokatalitycznie lub na 
drodze enzymatycznej) mogą powstawać w błonach szczeliny, które zmie
niają ich integralność, zwiększając równocześnie ich przepuszczalność. 

Starzejące się komórki nasion mogą zawierać enzymy zdolne do hy
drolizy fosfolipidów. Rozpad fosfolipidów w starzejących komórkach może 
przebiegać ( ale w drugiej strefie sorpcji; 12-68 RH, tj. od 5% do 12%) z 
udziałem kilku różnych fosfolipaz. Prawdopodobnie przy małym uwodnie
niu działają lipazy i lipoksygenazy [SUNG, CHIU 1995). 

W wielu pracach stwierdzono intensywną degradację fosfolipidów, a 
głównie fosfatydylocholiny, do nieokreślonych produktów [MICHALCZYK i 
in. 1999; PUKACKA 1991]. W jednych przypadkach nie stwierdzono przyrostu 
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wolnych kwasów tłuszczowych (FFA), czyli najprawdopodobniej FFA po
dlegały peroksydacji autokatalitycznej lub enzymatycznej [GÓRECKI i in. 
1998; MICHALCZYK i in. 1999]. W innych przypadkach obserwowano groma
dzenie wolnych kwasów tłuszczowych, przy czym nie stwierdzono wówczas 
oksydacyjnego utlenienia fosfolipidów bądź FFA [PUKACKA 1991 ]. 

Tabela 3; Table 3 

Poziom antyoksydantów w nasionach Acer platanoides po siedmiu latach 
naturalnego starzenia w temp. 3°C, przy zawartości wody 10%. Ogólną ilość 

antyoksydantów rozpuszczalnych w tłuszczach wyrażono 
jako µ,g a-tokoferolu na mg lipidów [PUKACKA 1991] 

Level of antioxidant in Acer platanoides seeds after natura! ageing over 7 years at 
3°C and 10% m.c. Total lipid-soluble antioxidants were expressed as µ,g 

of a-tocopherol per mglipids (PUKACKA 1991] 

Rok zbioru nasion 
Ogólne lipidy rozpuszczalne 

Grupy - SH, µ,g GSH/g s.m. 
w tłuszczach 

Cropping year 
Total-lipid-soluble antioxidants 

SH groups, µ,g GSH/g DM 

1989 33 177 

1988 14 164 

1986 9 116 

1982 7 64 

Podsumowując, wielu autorów sądzi, że reakcje oksydacyjne i 
Maillarda uczestniczą najprawdopodobniej w sposób istotny w procesach 
starzenia nasion podczas długiego ich przechowywania znajdujących się w 
I strefie sorpcji. Prowadzi to do modyfikacji białek, uszkodzeń cytomem
bran i DNA oraz depresji procesów metabolicznych (enzymatycznych). 
Zmniejsza się przy tym aktywność antyoksydantów wśród których, chyba 
największą rolę, odgrywają tokoferole oraz GSH [PUKACKA 1991; DE Vos i 
in. 1994]. Przy tak dużym odwodnieniu następuje uszkodzenie samego 
aparatu genetycznego. Najprawdopodobniej wówczas występują również 
nieodwracalne uszkodzenia mechanizmów naprawczych DNA i systemu 
cytomembran [SUNG, CHIU 1995]. Jednak reakcje peroksydacyjne i Maillar
da przebiegają w długo przechowywanych nasionach stosunkowo bardzo 
wolno, dlatego też nasiona silnie odwodnione można przechowywać w 
obniżonej temperaturze przez długi okres. 

Wreszcie trzeba dodać, że obecne badania dostarczają też bioche
micznego dowodu na to, iż stan ciekłokrystaliczny błon komórkowych 
(glassy state) powstrzymuje starzenie się nasion mocno odwodnionych 
(BERNAL-LUGO, LEOPOLD 1995; SUNG, CHIU 1995]. 
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Streszczenie 

Wiele danych eksperymentalnych wskazuje, że nie ma uniwersalnego me
chanizmu starzenia się nasion. Wydaje się, że szybkość i mechanizm starzenia 
nasion zależy od współdziałania wielu czynników wywołujących w konsekwencji 
stres tzw. oksydacyjny, który polega na doprowadzeniu do wyraźnej przewagi re
akcji prooksydacyjnych nad reakcjami antyoksydacyjnymi. Do czynników kształtu
jących proces starzenia się nasion, a tym samym stres oksydacyjny, należy zaliczyć 
warunki przechowywania nasion oraz sposób wiązania wody w nasionach, wytwa
rzania aktywnych form tlenu i wolnych rodników, procesy peroksydacyjne 
(zwłaszcza fosfolipidów), reakcje Maillarda oraz aktywność enzymów. Procesy te 
omówiono w niniejszym opracowaniu w aspekcie długoterminowego przechowy
wania nasion. 
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Summary 

Numerous experimental data proved, that the universal mechanism of seed 
ageing does not exist. lt seems, that the rate and mechanism of seed ageing dc
rive from the complex activity of many factors consequently producing so-called 
oxidation stress, which consists in evident domination of pro-oxidation processes 
over the anti-oxidation processes. Seed storage conditions, the way of water bin
ding in seeds, production of active oxygen forms and free radicals, peroxidation 
processes (especially phospholipids), Maillard's reactions and enzyme activity 
might be considered as the factors inducing the process of ageing seeds and con
sequently their oxidation stress. All these processes were discussed in the paper 
in aspect of long-term seed storage. 
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