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I. AKTUALNE POGLĄDY NA WARTOŚĆ BIOLOGICZNĄ (WB) ZBÓŻ 

Przy ocenie wartości biologicznej ziarna zbóż bierze się pod uwagę: 

1. wartość kaloryczną oraz ilość i jakość białka, węglowodanów, wita- 
min, kwasów tłuszczowych, soli mineralnych i pierwiastków śladowych; 

2. przyswajalność tych związków dla człowieka i zwierząt — zarówno 
w surowcach wyjściowych, jak i poddanych procesom technologicznym 
(suszeniu, kondycjonowaniu, mieleniu, przygotowaniu ciasta, wypieku, 
słodowaniu, gotowaniu itp.). Ważną rolę w procesach tych odgrywają 
enzymy, tym też należy tłumaczyć zainteresowanie, jakie wzbudzają. 
Istotą dobrze prowadzonego procesu technologicznego jest zachowanie lub 
nawet polepszanie WB produktu; 

3. obecność związków szkodliwych dla zdrowia, m. in. naturalnych 
inhibitorów enzymów, pozostałości środków ochrony roślin, fumigantów 

(ap. CH3Br, który metyluje metioninę, lizynę i histydynę), lub ulepszaczy 

czy wybielaczy mąki (np. CIO» lub NClz3, powodujących powelawanie to- 
ksycznej sulfoksyminy metioniny [31]. 

Przykładem porównawczej oceny WB ziarna pszenicy i żyta może być 
referat przedstawiony przez nas na Kongresie w Wiedniu w 1966 r. [31]. 

Poniżej omówione zostaną niektóre z wyżej wymienionych problemów. 

II. 6 WARTOŚĆ BIOLOGICZNA BIAŁEK ZIARNA ZBÓŻ 

Z kilku przeglądowych publikacji poświęconych ocenie WB, np. Mor- 
risona [50], raportu FAO-WHO z 1965 r. [59], czy pracy Harpera i de Mue- 
lenaere [21] wynika, że nie dysponujemy obiektywną metodą oceny tej 
wartości. Dostatecznie dokładne wyniki daje tylko stosowanie 2-3 metod 

opartych na zupełnie różnych zasadach, np. biologicznych testów wzrosto- 
wych, oznaczania ilościowego składu aminokwasowego i ocenie przepro- 
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wadzonej metodą Blocka i Mitchella [4] uzupełnionej oznaczaniem przy- . 
swajalności aminokwasów metodą mikrobiologiczną [5] lub metodą Car- 
pentiera [33, 60]. 

W ostatnich latach duże zainteresowanie i sprzeczne opinie budzi ocena 
WB białka diety poprzez wyznaczenie tzw. aminogramu (tj. zawartości 
wolnych aminokwasów) osocza krwi [47, 52, 754. 

1. Skład aminokwasów białek zbóż 

Olbrzymi postęp dokonany w dziedzinie automatycznej analizy ami- 
nokwasów umożliwiający szybkie (2 godz.) i dokładne (+ 30/0) ich ozna- 
czanie [42], sprzyjał badaniom nad składem aminokwasowym ziarna zbóż 
i otrzymanych z nich produktów. Badania te podejmowane były pod 
kątem budowy białek zbóż, ich wartości biologicznej, wyznaczania cech 
odmianowych lub poszukiwania korelacji pomiędzy składem aminokwaso- 
wym a własnościami technologicznymi zbóż. Dzięki precyzyjnej analizie 
aminokwasów można było sprawdzić słuszność stosowanych przeliczni- 
ków z azotu ogólnego na białko dla różnych zbóż. Analizując pszenice 
kanadyjskie Tkaczuk [72] wykazał, że przelicznik 5,7 powinien być utrzy- 
many dla oznaczenia białka w całym ziarnie pszenicy, a dla mąki pszennej 
powinno się stosować nieco niższy przelicznik 5,6. Zdaniem Ewarta na- 
tomiast należy pozostawić przelicznik 5,7 dla mąki pszennej i owsianej, 
a stosować 5,8 dla żytniej i jęczmiennej [18]. Większość zatem nowych, 
dokładnych wyników podawano właśnie w procentach aminokwasu w sto- 
sunku do ich sumy przyjętej za 100°/o z uwzględnieniem lub pominięciem 
reszty wody w cząsteczce aminokwasu. 

Shoup, Pomeranz i Deyoe [64], analizując kilkanaście pszenic amery- 
kańskich oraz otrzymanych z nich mąk wykazali, że ze wzrostem zawar- 
tości białka w pszenicy zwiększała się w nim ilość kwasu glutaminowegc 
i proliny, a malała m. in. ilość egzogennych aminokwasów, treoniny 
i metioniny. Nie stwierdzili oni takiej zależności dla lizyny, o jakiej przed- 
tem donoszono [32]. Wykazali dalej, że wraz ze wzrostem ilości białka 
w pszenicach i mąkach zwiększała się w nich bezwzględna ilość większości 
aminokwasów, z bardzo istotnymi jednakże wyjątkami: cystyna i metioni- 
na w pszenicy, a lizyna, cystyna i metionina w mące pszennej nie spełniały 
tej zależności. Mąka o wyciągu 60/0 zawierała o ok. 30%/0 mniej lizyny 
oraz także mniej treoniny i waliny, a więcej fenyloalaniny aniżeli ziarno. 
Pszenice ozime zawierały więcej lizyny i metioniny, a mniej cystyny 
niż pszenice jare. 

Porównując wartość biologiczną 54%/0 do 80%0-wych mąk: pszennej, 
żytniej, jęczmiennej, owsianej i kukurydzianej w oparciu o ich skład 
aminokwasowy podany przez Ewarta [18] można stwierdzić, że zdecydo- 
wanie najniższą wartość ma 75%/0 mąka pszenna, szczególnie z powodu 
małej zawartości lizyny, metioniny i treoniny w białku oraz niezrówno- 
ważonego składu aminokwasowego, ponieważ kwas glutaminowy (w 84%
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jako pół-amid) [57] i prolina stanowią ok. 48%0 ogólnej ilości amino- 

kwasów. a 

Korzystnie na tym tle przedstawia się WB białka mąki żytniej analo- 

gicznego wyciągu. Zawiera ona ok. 60%» więcej lizyny i,tryptofanu, 27°/o 

więcej metioniny i 23%/0 więcej treoniny. Przewagę tę przy ocenie WB 

mąki żytniej niweczy znacznie mniejsza ogólna zawartość białka w po- 

równaniu do.mąki pszennej. Jeszcze wyższą WB mają białka z mąki 

owsianej zawierającej m. in. 4,5% lizyny i 4,€%0 cystyny. 

Kurzepa, Bartnik i wsp. [43] wykazali, że do mąk o wyciągu poniżej 

604/0 przechodzi znacznie mniej białka żyta (poniżej 709%) niż pszenicy 

(ok. 90%/0), przyjmując ich zawartość w odpowiednich zbożach za 100°/o. 

Podczas przemiału zmniejsza się w obu przypadkach ilość lizyny, lecz — 

jak wykazała Szkiłłądziowa [71] — białko mąki żytniej analogicznych 

wyciągów ma nieco wyższą WB od białka mąk pszennych. Trzebska-J eske 

j Morkowska-Gluzińska [73] — analizując mikrobiologiczńie zawartość 

niezbędnych aminokwasów w 33 próbach 11 odmian żyta ozimego z 15 

województw — stwierdziły znaczne różnice w zawartości białka i bada- 

nych aminokwasów, zależne raczej od warunków glebowo-klimatycznych 

niż od cech odmianowych. W miarę wzrostu ilości białka w życie malała 

WB tego białka, bowiem zmniejszała się w nim ilość tryptofanu, metioniny 

i lizyny. 

Analizując skład aminokwasowy ziarn kilku odmian żyta diploidalne- 

go i tetraploidalnego Długosz nie znalazła pomiędzy nimi istotnych róż- 

nic [16]. Zawartość aminokwasów w mące pszennej oznaczali Jacórzyński 

i in. [29], natomiast Janicki i wsp. analizowali 5 odmian pszenicy i 3 od- 

miany żyta, pochodzące z jednego rejonu [32]. Stwierdzili oni, że różnice 

w zawartości aminokwasów pomiędzy odmianami zarówno pszenicy, jak 

i żyta nie przekraczały ogólnie 10%w. Ziarno pszenic o wyższej zawartości 

białka zawierało w 100 g s.m. więcej aminokwasów niezbędnych pomimo 

zmniejszenia się ilości lizyny, metioniny, treoniny i leucyny w białku 

w miarę zwiększania się jego zawartości w ziarnie. Aminokwasami ogra- 

niczającymi WB białka pszenicy były metionina (44% zawartości w białku 

jaja) i lizyna (50%0 b.j), a białka żyta metionina (519/0 b.j.) oraz izoleucyna 

(54%/0 b.j.). Białko żyta miało większą WB od białka pszenicy dzięki 

większej zawartości: lizyny o 46%, treoniny o 23% i metioniny о 179/0. 

2.. Przyswajalność aminokwasów w ziarnie zbóż 

Ogólny niedobór białka w zbożach i złe zrównoważenie ich składu 

aminokwasowego pogarsza dodatkowo fakt, że większość niezbędnych 

aminokwasów nie jest całkowicie przyswajalna dla człowieka i zwierząt. 

Inaczej mówiąc — białko ziarna zbóż jest mniej wartościowe niż wy- 

nikałoby to z jego składu aminokwasowego. 

Hepburn i wsp. [22] stosując metodę biologiczną na szczurach wyka- 

zali, że przyswajalność 8 niezbędnych aminokwasów jest podobna i wy-.
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nosi w całym ziarnie pszenicy ok. 70-950%/0. Dla lizyny wynosi ona ok. 

74°/o, dla metioniny 179-96°/o, dla tryptofanu ok. 90%, dla izoleucyny 

73-91°/o, dla leucyny 91-94°/o, dla treoniny 90-100°/o, dla waliny 72-76°/o 
i dla fenyloalaniny 73-76°/o. Przyswajalnos¢ biatek maki w chlebie i glu- 

tenie jest bliska 100°/o. Autorzy tłumaczą to głównie różną strawnością 

poszczególnych produktów. De Muelenaere i wsp. [15] wykazali, że przy- 

swajalność lizyny w glutenie kukurydzy wynosi 80-86"/0, natomiast w ry- 

żu — 95-100% przyswajalności białka wzorcowego. Analogiczne dane 

dla treoniny wynoszą odpowiednio 93-99°/o i 94-100°/o, dla izoleucyny 

80-95°/o i 94-100°/o, natomiast dla waliny sq nizsze i wynoszq 62-84/o 
i 940/0. 

3. Metody podwyższenia wartości biologicznej zbóż 

Bartnik, przedstawiając w 1963 r. projekt wzbogacania mąk pszennych 

i żytnich [3] zaproponował dodawanie witaminy B4, Ba i niacyny oraz 

Ca i Fe, nie uwzględniał natomiast polepszenia jakości i ilości białka. 

U nas, gdzie spożycie produktów zbożowych jest z pewnością wyższe niż 

w krajach o wysokim standardzie wyżywienia, jak USA, Anglia czy 

Szwecja, w których mąkę wzbogaca się w pełnowartościowe białko uzu- 

pełniające — problem ten powinien być z pewnością wszechstronnie zba- 

dany. 

Istnieją, jak wiadomo, dwie drogi uzupełniania: 

a) przez wprowadzanie białek wartościowych, jak odtłuszczone mleko, 

drożdże, mączki: sojowe lub rybne, 

b) przez wprowadzanie czystych aminokwasów: lizyny, treoniny i me- 

tioniny. 

Koszt 1 kg lizyny i metioniny uzyskiwanej na drodze przemysłowej 

syntezy kształtuje się wg Altschula [1] w USA w granicach 2-3 $, a więc 

nie jest tam zbyt wysoki. Jak stwierdzili Howe i wsp. [27], dodatek 0,2%/o 

lizyny i 0,2%6 treoniny do pszenicy powoduje ok. 3-krotne zwiększenie 

przyrostu wagi szczurów. Dodatek tylko 0,2% lizyny do mąki pszennej 

daje czterokrotne, a 0,4%/o lizyny i 0,3%/0 treoniny prawie 10-krotne zwięk- 
szenie przyrostu wagi szczurów. Wzbogacanie żyta o 0,2°/o lizyny i treoniny 

oraz o 0,07%/0 tryptofanu dawało 100%, zwiększenie jego wartości biolo- 

gicznej. 

Stosowanie czystych aminokwasów u nas jest prawdopodobnie nie- 

realne, lecz pierwsza ze wspomnianych możliwości powinna być wnikli- 

wie rozważona. 

4. Lepsze wykorzystanie białek zbóż 

Podwyższenie wartości .biologicznej białek zbóż można osiągnąć na 

drodze uzupełniania ich składu aminokwasowego. Jednakże w samym 

ziarnie można również przy prawidłowym postępowaniu podwyższyć,
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a przy wadliwym obniżyć wartość biologiczną białka. Możliwości te zwią- 

zane są z wpływem różnych zabiegów mechanicznych i termicznych na 

wartość odżywczą białka oraz z wykorzystaniem wartościowych białek 

i innych składników warstwy aleuronowej ziarna. 

Wielu badaczy stwierdziło podwyższenie strawności różnych białek 

in vitro przez mielenie ich na młynie kulowym. Wpływ zabiegów ter- 

micznych badany był obszernie w stosunku do różnych białek roślinnych. 

Zabiegi te mogą działać zarówno korzystnie, jak i szkodliwie. Zmniejsza 

znacznie wartość biologiczną obróbka termiczna przy produkcji tzw. 

wyrobów dmuchanych z pszenicy, owsa i ryżu oraz suszenie kukurydzy 

w temperaturze powyżej 60*C. Problem wpływu temperatury na wartość 

odżywczą produktu dmuchanego badany był obszernie w stosunku do 

nowego wyrobu z pszenicy, zwanego „bulgur”. Stwierdzono, że stosowanie 

łagodnych warunków ogrzewania wpływa korzystnie na wartość biolo- 

giczną białka pszenicy i na jego strawność, dając produkt o lepszych 

wartościach [41]. . 

Zabiegi termiczne są powszechnie stosowane przy suszeniu ziarna jako 

wstępny proces jego konserwacji w naszych warunkach klimatycznych 

[30]. Duże nasilenie opadów w okresie żniw powoduje, że w Polsce i in- 

nych krajach Europy Środkowej zawartość wody w sprzątniętym. ziarnie 

wynosi 18-209%/0, a niekiedy nawet 4о 30%/ [36]. Obróbkę termiczną ziarna, 

zwaną kondycjonowaniem, prowadzi się również w celu zwiększenia jego 

przydatności dla przetwórstwa. 

Wykorzystanie białek warstwy aleuronowej stanowi odrębny problem. 

Ziarniak zawiera w bielmie, jak wiadomo, dwa typy komórek: komórki 

skrobiowe stanowiące bielmo wewnętrzne oraz komórki aleuronowe two- 

rzące grubościenną warstwę zewnętrzną bielma. Warstwa aleuronowa 

stanowi 6-70/0 ciężaru ziarna i tworzy wewnętrzną warstwę otrąb, które 

z kolei stanowią 13-14%/0 ciężaru ziarna [55]. Pszenica ma grubszą warstwę 

aleuronową niż żyto. Według Romieńskiego [61] warstwa aleuronowa 

pszenicy wraz z okrywą owocowo-nasienną zawiera 28,70%/0 białka oraz 

35,650/0 pentozanów. Białko to stanowi ok. 25°/o białka ziarna. 

Otręby trawione są w pełni tylko przez organizmy przeżuwaczy, sto- 

sowane są jednak jako pasza również dla innych zwierząt. Białko w ko- 

mórkach aleuronowych zamknięte jest w grubych ścianach komórkowych, 

zbudowanych głównie z celulozy, nie trawionej przez organizmy zwierząt 

nieprzeżuwających. 

W Polsce otręby stanowią 60%/0 dodatku do pasz drobiu i trzody chle- 

wnej. Roczne zużycie otrąb na te pasze wynosi ponad 1 mln ton. Liczą: 

przeciętną zawartość białka w otrębach 20*%/, ok. 200 tys. ton najbardziej 

wartościowego białka zbóż jest w tych paszach niewykorzystane. 

Komórki skrobiowe bielma zawierają mniej białka, niż komórki aleu- 

tonowe, a również skład aminokwasowy tych .dwóch typów białek jest 

różny. Przedstawiono to w tabeli 1.
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Tabela 1. Zawartość azotu aminokwasowego we frakcjach pszenicy Manitoba w g na 100 g azotu 

ogólnego [68] 

  

  

Aminokwas Mąka wyjściowa padło ice oe 

Kwas asparaginowy 2,4 2,0 4,8 . 

Treonina 1,8 1,8 2,1 

Seryna 3,9 4,0 3,4 

Kwas glutaminowy 20,0 21,3 8,9 

Prolina 9,05 10,2 2,7 

Alanina | 2,8 3,1 4,6 ° 

Walina 3,1 2,9 3,7 

Metionina 1,0 1,0 0,8 

Izoleucyna 2,2 2,5 1,9 

Leucyna 4,6 4,6 3,65 

Tyrozyna 1,4 1,7 1,3 

Fenyloalanina 2,7 2,9 1,95 

Lizyna 2,2 1,8 5,0 

Histydyna 3,4 3,6 6,1 

Arginina 6,8 6,4 21,1 

Cystyna 1,2 

  

Roznice w sktadzie aminokwasowym sq znaczne. Najbardziej charakte- 

rystyczną cechą białka warstwy aleuronowej jest wysoka zawartość 

aminokwasów zasadowych, lizyny, histydyny, a szczególnie argininy, oraz 

niska zawartość aminokwasów charakterystycznych dla białek tworzących 

gluten, tj. kwasu glutaminowego i proliny. 

Duża wartość biologiczna białka warstwy aleuronowej oraz ujemny 

wpływ celulozy na strawność sprawiły, że w ostatnich latach rozwinęły 

się badania zmierzające do wykorzystania możliwie największych ilości 

tych białek. | 

Odpowiednio prowadzony zabieg kondycjonowania sprawia, że większa 

niż w normalnym przemiale ilość białka komórek aleuronowych prze- 

chodzi do mąki [13]. Specjalnie prowadzony przemiał, którego wstępnym 

etapem jest ocieranie ziarna w celu pozbawienia go celulozowej okrywy 

owocowo-nasiennej, pozwala otrzymać mąki o większej wartości biolo- 

gicznej na pasze dla drobiu.i trzody chlewnej. 

Celulozowe ściany komórkowe zamykające białko można rozerwać 

również przez działanie ultradźwiękami [10]. Nadźwiękowianie otrąb w wa- 

runkach optymalnych przy wielkości mocy 60 W w czasie 120 minut po- 

woduje wzrost wydobycia frakcji albumin o ok. 10%/o, globulin 12%, 

gsliadyn 30% i glutelin 13%/0 w stosunku do próby kontrolnej. 

Duże możliwości udostępnienia białek warstwy aleuronowej organiz- 

mom zwierzęcym nie trawiącym celulozy stwarza stosowanie preparatów 

enzymatycznych celulolitycznych. Liczne firmy produkują już te pre- 

paraty. Na rys. 1-3 przedstawiono zdjęcia ukazujące trwanie ścian ko-



  
Rys. 1. Trawienie pszenicy przez preparat Pancellase: a — tkanka nie- 

naruszona, b — pojedyncze komórki uwolnione z tkanki, c — rozkład 

ścian komórkowych i uwolnienie treści komórki 

  
Rys. 2. Trawienie tkanki ziemniaka przez preparat Pancellase: a — 

tkanka nienaruszona, b — I etap: rozkład substancji cementujących 

komórki, c — II etap: pojedyncze komórki uwolnione z tkanki, d — 

III etap: rozkład ścian komórkowych, uwolnienie treści komórkowej



  
Rys. 3. Trawienie soi przez preparat Pancellase: a — tkanka nienaru- 
szona, b — I etap: rozkład substancji cementujących komórki w tkan- 
kę, c — II etap: pojedyncze komórki uwolnione z tkanki, d — III etap: 

rozkład ścian komórkowych, uwolnienie treści komórkowej
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mórkowych ziarna pszenicy, ziemniaka i soi przez japoński preparat 

PANCELLASE wg prospektu firmy produkującej, JBC. Dodatek prepara- 

tów celulolitycznych do pasz dla drobiu i trzody chlewnej daje doskonałe 

efekty żywieniowe. 

Prace nad ekstrakcją białek z otrąb pszennych zawierających warstwę 

aleuronową po sukcesywnym trawieniu ich celulazą a następnie pronazą 

otrzymaną ze Streptomyces grseus [11] wykazały, że stosowanie samej 

celulazy powoduje zwiększenie wydobycia białek. 

III. CHARAKTERYSTYKA ENZYMÓW ZIARNA ZBÓŻ 

Obiektem szerszego zainteresowania są przede wszystkim proteazy 

i amylazy pszenicy oraz jęczmienia, i tylko one zostaną poniżej omówione. 

1. Enzymy proteolityczne 

Ziarno wyposażone jest w cały zespół endo- i egzopeptydaz, o czym 

świadczy bardzo szeroka specyfika substratowa, obejmująca m. in. gluten, 

edestynę, hemoglobinę, kazeinę, żelatynę, cały szereg dwu- i trójpeptydów 

oraz pochodnych aminokwasów jak BAPA (N-benzoilo-DL-arginino-p- 

-nitroanilid) lub BAEE (N-benzoiloargininy ester etylowy) [6,7,17,69]. 

Zarówno warstwa aleuronowa, jak bielmo i zarodek w ziarnie pszenicy 

wykazują aktywność proteolityczną. Jeżeli aktywność zarodka przyjąć 

za 1, to bielmo wykazuje 8-13 razy wyższą aktywność, a warstwa aleuro- 

nowa 50-70 razy [38]. Podczas kiełkowania ogólna aktywność proteaz 

ziarna pszenicy wzrasta od 10 do 20 razy, przy czym są one indukowane 

przez kwas giberelinowy [28]. Działanie proteaz — głównie endopeptydaz , 

— przez rozkład wiązań peptydowych powoduje istotne zmiany w struk- 

turze kompleksu glutenowego, co rzutuje silnie na własności technolo- 

giczne mąki otrzymanej z porośniętego ziarna [35]. 

Szersze badania nad proteazami jęczmienia i słodu prowadzili w ostat - 

nich latach Enari i wsp. [17, 69], którzy wykazali obecność co najmniej 

5 enzymów trawiących kazeinę, oraz przede wszystkim grupa Burgera 

[6, 7]. Stwierdzili oni w ekstrakcie z kiełkującego jęczmienia obecność 

co najmniej 8-11 proteaz o różnej specyfice substratowej, w tym kilka 

proteinaz kwaśnych i obojętnych, trawiącej hemoglobinę i żelatynę oraz 

szereg peptydaz (również kwaśnych i obojętnych), które od podstawowych 

substratów nazwali BAPA-zą oraz BAEE-azą. Część z tych proteaz 

oczyszczono 30—180 razy i wstępnie scharakteryzowano [7], stosując kilka 

metod oczyszczania: frakcjonowanie siarczanem amonu, chromatografię 

na CM- i DEAE-celulozie oraz sączenie molekularne poprzez Sephadex 

G-100. Najlepiej oczyszczony przez nich enzym BAPA-za nie jest enzymem 

sulfhydrylowym lecz metalopeptydazą aktywowaną przez jony Catt 

i Mgt [6]. :
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Podobną złożoność układu proteaz w ziarnie pszenicy ostatnio dobitnie 
wykazali Kamiński i Bushuk [40], którzy przez zastosowanie elektroforezy 
żelowej stosowanej uprzednio przez Kamińskiego [39], a pozwalającej 
na uzyskanie do 23 frakcji z różnych białek pszenicy lub żyta, wykazali 
w pszenicy obecność co najmniej kilkunastu proteaz. W białkach wymy- 
walnych w 0,05n kwasie octowym wykryli 4 grupy enzymów proteolitycz 
nych, z których każda zawierała 2-4 proteolitycznie aktywne frakcje 
o różnej specyfice substratowej. Najbardziej aktywna okazała się grupa 
A występująca w albuminach i globulinach oraz grupa C występująca 
w gliadynie (rozp. w 70% etanolu) i glutenie. 

2. Enzymy amylolityczne 

Beta-amylaza (scukrzająca) jest obecna w ziarnie w znacznych iloś- 
ciach, podczas gdy alfa-amylaza (upłynniająca, dekstrynująca) jest typo- 
wym przykładem enzymu wydzielającego się podczas kiełkowania. Po- 
wstaje ona pod wpływem indukcyjnego działania kwasu giberelinowego 
w warstwie aleuronowej, co stwierdzili m. in. Varner i wsp. [12, 19, 74] 
na wyodrębnionych warstwach aleuronowych jęczmienia lub inni na 
ziarnach pozbawionych zarodków [38]. Grabar i Daussant [20] przy użyciu 
metod immunochemicznych wykazali, że jęczmień nie zawiera śladów 
alfa-amylazy. Ciekawe jest także stwierdzenie Momotani i Kato [48], że 
podczas indukcji ziarna jęczmienia pozbawionego zarodka za pomocą 
kwasu giberelinowego powstaje kilka izoenzymów alfa-amylazy, có wy- 
maga nowego ustosunkowania się do „jednorodnych” krystalicznych pre- 
paratów alfa-amylazy otrzymanych już w 1946 r. [38] ze słodu. 

Aktywność beta-amylazy nie ulega zasadniczej zmianie podczas sło- 
' dowania, lecz wzrasta wówczas jej dostępność i daje się ona wtedy łatwiej 

ekstrahować. Łączy się to z obserwacją Numi i wsp. [51], że jęczmień 
zawiera co najmniej 4 formy beta-amylazy o różnym c.cz. Podczas słodo- 
wania zanikają składniki o większym ciężarze c.cz. i słód zawiera tylko 
beta-amylazę o najmniejszym c. cz. Wszystkie te 4 beta-amylazy — jak 
wykazali Daussant i wsp. [14] — są immunochemicznie identyczne, a za- 
tem formy o większym ciężarze cząsteczkowym są prawdopodobnie tylko 
polimerami monomeru występującego w słodzie. 

_ Także Waldschmidt-Leitz i wsp. stwierdzili, że beta-amylazy jęczmienia 
i słodu posiadają taką samą aktywność, lecz różny c.cz. (jęczmienia ok. 
93 000, a słodu ok. 63 000). 

3. Naturalne inhibitory enzymów występujące w ziarnie zbóż 

W większości nasion mających znaczenie żywieniowe występują na- 
turalne, białkowe lub polipeptydowe inhibitory enzymów proteolitycz- 
nych [34]. 

Obecność inhibitorów trypsyny i chymotrypsyny stwierdzono w ziar-
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nie pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy i owsa [8, 26, 44, 45, 46, 06, 65, 

66,69], inhibitorów papainy [24] i alfa-amylazy dotychczas tylko w pszenicy 

[62, 63], z tym że ten ostatni jest b. słabo poznany i nie będzie omawiany, 

chociaż uzyskano w związku z nim ważne z punktu widzenia żywnościo- 

wego stwierdzenie, że blokuje on także alfa-amylazę śliny [63]. 

Laporte i Tremolieres [44] wykazali, że inhibitor trypsyny zawarty 

w 1 g mąki pszennej obniża o 90%/0 aktywność 1 g trypsyny przy trawieniu 

białek mleka, przy czym ogrzewanie tej mąki powoduje zanik hamowania 

enzymu. Tylko częściowy zanik obserwowano przy takim samym ogrzaniu 

mąki z owsa, jęczmienia, kukurydzy i żyta, które również wykazywały 

antytrypsynową aktywność. Inhibitory z mąki pszennej scharakteryzowane 

przez Shyamalę i wsp. [65, 66] inhibowały tylko trypsynę, natomiast nie 

wpływały na aktywność pepsyny i chymotrypsyny. Jeden z nich, lepiej 

oczyszczony, okazał się glikoproteidem o stosunkowo małej aktywności, 

która — zdaniem tych autorów — nie powinna wpływać na wartość 

odżywczą mąki. 

Istotne jest także stwierdzenie Hitesa i wsp. [24], że inhibitor papainy 

z pszenicy nie ulega inaktywacji podczas 3-godzinnej fermentacji ciasta, 

natomiast ulega całkowitej destrukcji podczas wypieku. Wykazaniu przez 

Kamińskiego i Bushuka [40] dużej ilości aktywnych proteaz pomimo 

bardzo niskiej wyjściowej aktywności proteolitycznej sprzyjał prawdopo- 

dobnie fakt uwalniania się tych proteaz od inhibitorów w wyniku elektro- 

forezy w kwaśnym (pH 3, 2) środowisku mleczanu glinu, mającego ponadto 

własności sprzyjające dysocjacji kompleksów białkowych. 

Polanowski stwierdził, że wodny ekstrakt z żyta nie ulega autolizie 

i nie wykazuje aktywności proteolitycznej wobec kazeiny, co spowodowane 

jest obecnością termolabilnego, białkowego inhibitora trypsyny. Kompleks 

tego inhibitora z obecną w życie proteazą [56] dysocjuje w pH 4,5 z jed- 

noczesnym zanikiem aktywności proteolitycznej. 12 ug białka akstraktu 

inhibitowało 1 ug trypsyny. 

Hochstrasser i wsp. [26] wyodrębnili z odtłuszczonej śruty kukurydzia- 

nej inhibitor trypsyny o stosunkowo znacznej aktywności; 1 mg białka 

inhibitora inhibitował 1,35 mg trypsyny. Inhibitor ten jest najlepiej po- 

znanym pod kątem budowy inhibitorem proteaz zbożowych. Ciężar cząs- 

teczkowy tego zasadoweg6, nie zawierającego węglowodanów białka wy- 

nosi 21,190, a zbudowane jest ono z dwóch łańcuchów polipeptydowych 

połączonych mostkami -S-S-, z których jeden zawierał 155 a drugi 49 

reszt aminokwasowych. 

O obecności inhibitora jednej z peptydaz jęczmienia i słodu, BAPA>-zy, 

donieśli Suolinna i wsp. [69], a następnie Burger i Siegelman [8] wykazali, 

że jest on zawarty w zarodku i posiada niski ciężar cząsteczkowy, ponie- 

waż bardzo łatwo dializuje. 

Oceniając technologiczne i fizjologiczno-żywieniowe znaczenie inhibi- 

torów proteaz ze zbóż należy stwierdzić, że aktualny stan badań nie
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pozwala na wysunięcie jednoznacznych wniosków. Badania te budzą 
coraz większe zainteresowanie fizjologów i chemików zbożowych, gdyż: 
a) odpowiednia aktywność enzymów hydrolitycznych jest niezbędna dla 

prawidłowego przebiegu prowadzenia ciasta i wypieku chleba, 
b) produkty zbożowe są przeważającą częścią naszej diety żywieniowej, 
c) lepiej poznane inhibitory z soi wpływają ujemnie na wykorzystanie 

białek paszy, powodują przerost wątroby kurcząt oraz mają ujemny 
wpływ na metabolizm deficytowych w zbożach aminokwasów siar- 
kowych. 

Podsumowując ogólnie problematykę enzymatyczną ziarna zbóż można 
stwierdzić, że zagadnienia te w miarę wprowadzania lepszych, czulszych 
i bardziej rozdzielczych metod badawczych coraz bardziej się komplikują 

i wymagają jeszcze wielu lat pracy, zanim będzie można powiedzieć, że 

wystarczająco panujemy nad tym zagadnieniem. 

IV. WITAMINY W ZIARNIE ZBÓŻ 

Witaminy zawarte w zbożu mają na celu zapewnienie rozwoju i wzros- 

tu młodej rośliny. Stąd też rozmieszczenie i skład witamin w ziarnie 

ma swój logiczny porządek. 

Rozmieszczenie witamin w ziarnie pszenicy przedstawiono w tabeli 2. 

Jest ono dostosowane do fizjologicznych procesów, jakie zachodzą w czasie 

Tabela 2. Procentowe rozmieszczenie witamin w częściach anatomicznych ziarna [23] 
  

      

  

ния apajaiszne B, | B, PP Kwas pantotenowy 
ziarna . 

Perykarp 1,0 5,0 4,0 8,0 

Warstwa aleęuronowa 31,0 37,0 84,0 39,0 

Zarodek 2,0 12,0 1,0 3,5 

Tarczka 62,5 14,0 1,0 © 4,0 

Bielmo 3,0 32,0 11,50 41,0 
  

Tabela 3. Zawartosé witamin w produktach przemiatu pszenicy [9] 

(w uglg produktu o wilgotności 14%) 
  

  
  

Witaminy | Całe ziarna Mąka | e Otręby | Zarodki 

Aneuryna (B,) 3,93 0,76 6,29 13,50 

Ryboflawina (B,) 1,07 0,32 3,34 4,87 

Kwas nikotynowy (PP) 54,50 10,10 266,00 45,30 

Kwas pantotenowy 10,90 4,83 39,10 10,40 

Kwas foliowy | 0,50 0,11 0,88 2,05 
Biotyna 0,114 0,014 0,44 0,174 

Kwas aminobenzoesowy 3,83 0,33 14,80 3,70 

Cholina 1630 1610 1540 2650 

Inozytol 3150 330 13400 8520
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kiełkowania, wzrostu i rozwoju rośliny, z drugiej zaś strony stanowi przy - 
czynę niskiej zawartości tych witamin w mące oraz zróżnicowanej ich 
zawartości w produktach przemiału (tab. 3). 

Wyciąg mąki stanowił 60,79/o; otrąb 14,6%/0 i zarodków 0,07%. 

Wpływ warunków glebowo-klimatycznych i odmian na zawartość witamin 
w ziarnie 

Na zawartość witaminy By w ziarnie wpływają zarówno czynniki od- 
mianowe, jak i warunki glebowo-klimatyczne danego rejonu. 

Zjawisko to obserwowano zarówno u nas [30], jak u odmian pszenic 
amerykańskich. Według Baker's Digest [2] zawartość witaminy B, w 4 
różnych odmianach pszenicy wynosiła w granicach od 3,4-4,4 ng/g, wita- 
miny Be 1,4-2,0 ug/g. U pszenic rosyjskich zawartość witamin w zależności 
od odmiany podaje Powołockaja i wsp. [58]: 

witaminy Bqtod 5,0-7,0 ug/g 

witaminy Ba od 0,62-1,09 ug/g 

witaminy PP od 51,2-72,1 ug/g. 

Zródłem witaminy E — tokoferolu w ziarnie jest głównie zarodek. 

Zawartość tokoferolu w zarodku stanowi od 265 do 400, a nawet do 500%o, 

w tym: 

| 49 do 59%/0 formy alfa-tokoferolu 

28 do 29% ,, betą-tokoferolu 

1,5 40 9% ,, eta-tokoferolu [25]. 

Aktywność biologiczna tych form tokoferolu jest następująca: alfa- 

-tokoferol 100; beta-30; eta-7,5. Zawartość tokoferolu w otrębach wynosi 

Чо 87%, \ tym stosunek formy alfa- do beta- i eta-tokoferolu wynosi 

11 : 20: 63. 

Powstawanie witamin w roślinach odbywa się głównie na drodze 

biosyntezy w ich organach wegetatywnych pod wpływem różnych czyn- 

ników. Owczarow [53] obserwował zwiększenie się zawartości witaminy 

By w liściach i korzeniach pod wpływem nawożenia potasowego, a wita- 

miny C w liściach pod wpływem nawożenia fosforowego. Rodzaj światła 

ma również duży wpływ na biosyntezę witaminy By w roślinach. Przy 

świetle dziennym (białym) tworzy się 5 razy więcej witaminy By w liściach 

niż przy świetle niebieskim i 3 razy więcej niż przy świetle czerwonym. 

Temperatura w czasie wegetacji ma również duży wpływ na zawartość 

witamin w roślinie. W niskiej temperaturze obserwowano w roślinach 

więcej witaminy C niż w temperaturach wysokich i odwrotnie, jeżeli 

chodzi o witaminę PP. 

Również biosynteza witaminy By; w kiełkujących nasionach pszenicy 

zachodziła znacznie lepiej w 20”C niż w 39'C [53]. . 

Część witamin w roślinach może być również przyswajana przy po-
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mocy układu korzeniowego z gleby. Jak wykazał Owczarow [53], na 
biosyntezę witaminy C i karotenu w roślinach mają wpływ witaminy: By, 
Bz, Bg, PP i kwas p-aminobenzoesowy. Na biosyntezę witaminy B; w ro- 
ślinach mają wpływ witaminy PP i B». Na biosyntezę witaminy Ba — 
witaminy PP i kwas p-aminobenzoesowy. Rośliny mogą pobierać te wita- 
miny również z podłoża. Im większa koncentracja witamin w podłożu, 
tym większa zawartość witamin w roślinie. Tak np. Owczarow [54] podaje, 
że przy zwiększeniu koncentracji witaminy B; w podłożu z 0,01% do 
0,25%/0 — zawartość jej w kukurydzy wzrasta z 98,1 do 4033,1 ug/g. W pró- 
bie kontrolnej bez dodatku witaminy B; do podłoża zawartość witaminy 
B;, wynosiła tylko 5,2 ug/g. Nie wszystkie jednak rośliny wykorzystują 
w podobny sposób witaminy i nie wszystkie witaminy są wykorzystywane 
przez rośliny jednakowo. Nawożenie witaminowe ma również wpływ na 
rozwój źdźbła i liści, a także na liczbę ziarn w kłosie, ciężar 1000 ziarn 
l inne cechy ziarna. Witaminy wchodząc w układ enzymatyczny biorą 
więc również udział w przekształceniu różnych form azotu w nasionach, 
wywierają wpływ na aktywność niektórych enzymów oraz na gospodarkę 
soli mineralnych w roślinach, np. na przyswajalność fosforu mineralnego 
i przekształcenie go w fosfor organiczny. Owczarow stwierdził, że przy 
obecności witaminy B; zachodzi zwiększenie w roślinie białek fosforowych 
dwukrotnie, a przy obecności witamin Bo i PP — czterokrotnie. 

U roślin, podobnie jak u zwierząt i człowieka, przy braku witamin 
następuje awitaminoza. U roślin awitaminoza objawia się następująco: 
maleje aktywność enzymatyczna, zwłaszcza enzymów oksydoredukcyj- 
nych; ulega zmniejszeniu biosynteza białek i związków fosforowych; 
obserwuje się również słaby rozwój korzonków i liści. Awitaminozę u roś- 
lin można wywołać np. przy pomocy preparatów sulfamidowych. 

V. MOŻLIWOŚCI ZASTĄPIENIA ZBÓŻ W PASZACH INNYMI SUROWCAMI 

Czynnikiem ograniczającym produkcję zwierzęcą w Polsce jest białko; 
roczny niedobór białka paszowego szacuje się na 600 000 ton. Z tego też 
powodu w Polsce, podobnie jak na całym świecie, poszukuje się nowych 
źródeł białka. Źródłem takim mogą być koncentraty białkowe z roślin 
nie używanych dotychczas tradycyjnie do celów żywieniowych lub paszo- 
wych. Na dużą skalę prowadzone są badania nad wykorzystaniem białek 
z makuchów i śrutów poekstrakcyjnych z roślin oleistych i strączkowych. 
Pod tym względem w Polsce znaczenie mogłyby mieć śruty poekstrakcyj- 
ne rzepakowe, jednakże wysoka zawartość związków wolotwórczych sta- 
nowi poważną przeszkodę w powszechnym ich stosowaniu. 

Realną drogę pokrycia niedoboru białka paszowego stanowi jednak pro- 
dukcja na drodze mikrobiologicznej. Do celów biosyntezy można wyko- 
rzystać produkty uboczne pochodzenia rolniczego (osadki kukurydzy, 
plewy) oraz przemysłowego (serwatka, wywar .gorzelniczy, wycierka, wy-
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_ słodki, wody sokowe przemysłu ziemniaczanego — hydrol, ługi, posiarczy- 
nowe przy produkcji papieru, a również odpadowe węglowodory przemysłu 
naftowego). Jednakże najwydaniejszą drogę w Polsce mogłoby stanowić 
prawidłowe wykorzystanie ziemniaków. 

Pólska produkuje rocznie 40-44 mln ton ziemniaków. Ponad połowa tej 
produkcji zużywana jest jako pasza, bezpośrednio lub w postaci suszu. 
Ziemniak i susz ziemniaczany stanowią jednak paszę węglowodanową, 
prowadzącą do otłuszczenia zwierząt. Stosunek węglowodanów do białka 
wynosi w tej paszy 1 : 10lub 1: 12, daleki jest więc od właściwej proporcji 
1:4 lub 1 :6. Pasza ta nie jest wartościowym wymiennikiem pasz treści- 

„wych i nie można nią zastąpić ziarna zbóż. Istnieje jednak nrożliwość 
otrzymania suszu ziemniaczanego o zawartości białka 20%/. Uzyskać to 
można przez wyhodowanie specjalnych ras drożdży wegetujących na za- 
cierach ziemniaczanych. Drożdże te po dostarczeniu im źródła azotu prze- 
kształcają nadmiar węglowodanów w białko. Po ukończeniu biosyntezy 
można otrzymać susz zawierający do 40'/0 białka. Z 1 mln ton średnio skro- 
biowych ziemniaków można by uzyskać 150-160 tys. ton takiego suszu, co 
pozwoliłoby na sporządzenie 1,5-7,5 mln ton mieszanek paszowych. Na 
uzyskanie 1 mln ton biomasy należy przerobić ok. 5,5 mln ton ziemniaków. 
Na pokrycie całego niedoboru białka paszowego, tj. 600 000 ton, należałoby 
przerobić ok. 10 mln ton ziemniaków, a więc niespełna połowę tej ilości, 
która jest dotychczas zużywana na cele paszowe, dając tak wielki niedo- 
bór białka 

VI. WPŁYW MIKROORGANIZMÓW NA ZIARNO ZBÓŻ 

Szkodliwość mikrobiologicznego zakażenia ziarna jest wprawdzie za- 
gadnieniem bardzo starym, ale ciągle bardzo aktualnym. Na skutek dzia- 
łania drobnoustrojów ulega zniszczeniu 2-5%/0 ogólnoświatowych zbiorów 
zboża i produktów zbożowych. Działanie drobnoustrojów wpływa zarów- 
no na obniżenie wartości technologicznej i odżywczej składowanego ziar- 
na, jak i na jego wartość jako materiału siewnego. Największy wpływ na 
obniżenie zdolności kiełkowania wywierają pleśnie, i to przede wszystkim 

z rodzaju Aspergillus i Penicillium [70]. Na zarodku rozwijają się i hamują 
kiełkowanie również bakterie, należące nawet do grup epifitycznych, jak 

na przykład niektóre gatunki z rodzaju Pseudomonas. 

Mikroorganizmy rozwijają się nie tylko na powierzchni ziarna, lecz 
przenikają również w głąb. Od szeregu lat prowadzone są prace nad zasto- 
sowaniem parametrów mikrobiologicznych do oceny jakości i trwałości 
zbóż [67]. Klasyfikacja bakterii i pleśni występujących na ziarnie i mące, 
w różnych warunkach przechowywania oraz charakterystyka zakażenia 
ogólnego, powierzchniowego i wgłębnego pozwalają z dużą dokładnością 
ocenić przydatność materiału zbożowego do przechowywania. Charaktery- 
styka mikrobiologiczna jest podstawą do opracowania norm dla prawidło- 

wej oceny wartości technologicznej oraz sanitarno-higienicznej ziarna 
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i mąki oraz dla określenia warunków prawidłowego ich przechowywania 
w zależności od początkowego zakażenia ziarna. 

Poza obniżaniem jakości ziarna jako materiału technologicznego i siew- 
nego, drobnoustroje w poważny sposób pogarszają również jego wartość 
odżywczą. Związane to jest z wytwarzaniem substancji o odrażającym za- 
pachu oraz substancji toksycznych. Oba te problemy należą obecnie do 
czołowych zagadnień mikrobiologii i biochemii zbóż. 

Badanie związków zapachowych i klasyfikacja drobnoustrojów pod 
tym względem jest zaledwie w zaczątkach. Dopiero najnowsze zdobycze 
techniki analitycznej pozwalają na nieco głębsze wniknięcie w ten trudny 
i skomplikowany problem. 

Zagadnienie wytwarzania przez drobnoustroje szkodliwych dla zdro- 
wia metabolitów jest nowym problemem naukowym, liczącym jeszcze 
bardzo niewiele lat, jednakże tak ważnym, że coraz więcej badań skupia 
się wokół niego. Szczególne zainteresowanie budzą aflatoksyny, to jest bar- 
dzo szkodliwe dla zdrowia substancje wytwarzane przez niektóre pleśnie, 
szczególnie z rodzaju Aspergillus i Penicillium. Mają one zdolność prze- 
nikania w głąb produktu, na którym rosną, stąd też usunięcie ich z po- 
wierzchni ziarna nie jest równoznaczne z usunięciem niebezpieczeństwa 
występowania aflatoksyn. 

Zagadnienie aflatoksyn nabrało szczególnego rozgłosu, kiedy w r. 1960 

w Anglii podawanie spleśniałej paszy spowodowało śmierć 100 tys. mło- 

dych indyków. Fakt ten nabiera w naszych warunkach znaczenia z tego 

względu, że ziarno stanowi podstawowy składnik naszych pasz treści- 

wych i że często ziarno kierowane na pasze wykazuje silny stopień pora- 

żenia pleśniami. Z drugiej strony wiadomo, że większość pleśni stanowi 

mikroflorę wgłębną ziarna i stosowane zabiegi technologiczne nie usuwają 

w pełni jej samej, ani produktów przez nią wytworzonych. 
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