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Zamarzanie wody związanej w ziarnach pszenicy

(TYiticum aestivum L.)

badane metodą relaksacji magnetycznej dla protonów. *

H. Harańczyk +, G. Jasińslci + , K. Strzałka + +

+ Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. '
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Ze względu na awe właściwości pochłaniania i wiązania wody nasiona są interesującym obiektem
badań zamarzania wody przy użyciu metod MRJ. Nasienie jest organem rozsiewania o charakte-
rze przetrwalnikowym. Nasiona roślin okrytozalążkowych powstają w zalążni w wyniku rozwoju
zalążków, co normalnie następuje po zapyleniu i podwójnym zapłodnieniu. Typowe nasienie składa
się głównie z zarodka, bielma i łupiny nasiennej (Grzesiuk, Kulka 1981)

Zarodek jest młodym, niedojrzałym organizmem roślinnym we wczesnym stadium rozwoju,
jeszcze nie samodzielnym, uzależnionym od materiałów pokarmowych dostarczanych przez organizm
macierzysty. Na jednym bieganie zarodka powstaje korzeń zarodkowy i część podliścieniowa, na
drugim liścienie zarodka ( o jednoliściennych np. pszenicy - jeden liścień), pomiędzy którymi
wykształca się zawiązek wierzchołka wzrostu pędu.

Łupina nasienna jest okrywą rozwijającą się z osłonek zalążka i chroniącą nasienie przed nadmier-
nym wyschnięciem i nszkodzeniem. Ściany komórek łupiny są zwykle mocne i twarde. Właściwości
łupiny silnie wpływają na proces pochłaniania wody we wczesnym etapie kiełkowania nasion.

Bielmo stanowi tkankę odżywczą dla tworzącego się zarodka, a w przypadku traw pełni tę funkcję
także w dojrzałych nasionach. W tej tkance spichrzowej, materiały pokarmowe zgromadzone są w
postaci skrobi, tłuszczów i białka. W zależności od tego, który materiał zapasowy przeważa w
tkance nasienia, wyróżniamy nasiona: skrobiowe (np. pszenica), oleiste i białkowe.

W nasieniu znajduje się także pewna ilość kwasów nukleinowych (głównie w zarodku), a ta-
kże barwniki, witaminy, regulatory wzrostu i rozwoju roślin, alkohole, aldehydy, kwasy, alkaloidy,
garbniki i olejki eteryczne. Ze związków nieorganicznych obecna jest woda (ok. 10-15% w suchym
nasieniu) oraz sole mineralne.

W ziarnie możemy wyróżnić wodę chemicznie związaną i wodę swobodną. Między nimi istnieją
jednak inne formy fizyko-chemiczne, trudne do wyraźnego rozróżnienia a istotne w procesach
życiowych ziarna (Łityński 1982). Woda związana bierze tylko ograniczony udział w procesach bio-
chemicznych, występując albo jako chemicznie związana, albo jako adsorpcyjna. Woda chemicznie
związana wchodzi w skład związków chemicznych tworzących substancje zapasowe i strukturalne
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nasion. Woda adsorpcyjna łączy się z koloidami nasienia. Woda swobodna mechanicznie zwilża
powierzchnię nasienia i wypełnia wewnętrzne kapilary.

W dojrzałym nasieniu ustaje wszelki wzrost i rozwój, a przemiana materii jest bardzo silnie
zahamowana. Nasienie w stanie spoczynku może przetrwać czasem wiele lat.

MATERIAŁY I METODY

Ziarna pszenicy "Jara" uwadniano w zakrytej szalce Petriego pomiędzy dwiema warstwami
bibuły filtracyjnej nasączonej wodą. Uwadruanie próbki do 15% względnego przyrostu masy trwało
60 minut, kolejne ziarno nasączano do przyrostu 58% przez 16.5 godziny.

Pomiary czasów relaksacji dla protonów wykonano przy użyciu spektrometru WNS HB 65
o częstości rezonansowej 30 MHz i mocy 400 W. Stosowano sekwencję impulsów ir — r — jr/2
odługości impulsu T/2 równej 1.05/us i zmiennym odstępie między impulsami T. Czas repetycji
wynosił 3 sekundy, zbierano 20 akumulacji. Temperaturę stabilizowano w strumieniu azotu z
dokładnością do 0.1°C. Czas oczekiwania na ustalenie się temperatury wynosił około 20 minut.
Wyniki opracowywano metodą grupowania spinów przy pomocy programu CracSpin

WYNIKI I DYSKUSJA

Tab.l. Wyniki pomiarów czasów relaksacji dla poszczególnych frakcji suchego i uwodnionego

Próbka

Zarodki suche
Mąka sucha
Otręby suche

Zarodki mokre
Mąka mokra
Otręby mokre

Ti(mM)

119.3
95.5
88.62

74.48
98.11
57.8

T«(/«)
20.0
19.6
20.4

18.0
25.5

%Mag

59
79
73

7
11

r»(»u)
132,0
481.0
222.0

23.6
41.4

%Mag

14
21
11

43
18

3510.0

1040.0

4710.0
1110.0
1500.0

%Mag

27

16

100
50
71

Rys.l. przedstawia zależność temperaturową czasu relaksacji 7\ dla protonów w ziarnie pszenicy
o naturalnym uwodnieniu (w stanie powietrznie suchym), zai Rys.3. analogiczną zależność dla
Tj, zmierzonego z zaniku swobodnej precesji. Dekompozycja funkcji magnetyzacji jądrowej po-
zwala stwierdzić istnienie jednego czasu relaksacji T\ oraz dwóch składowych o różnych czasach
T3": składowej stałej "S", gaussowskiej, o czasie relaksacji Ti » 20fis oraz składowej cieczowej "L",
lorenzowskiej, o czasie relaksacji T2", zmieniającej się w zakresie od kilkuset do stu mikrosekund.
Ponieważ czas relaksacji składowej S nie zmienia się istotnie w funkcji temperatury oraz w niskich
temperaturach preesy biochemiczne ulegają zahamowaniu, stosunek amplitud sygnałów L/S będzie
dobrą miarą rzeczywistego udziału składowej cieczowej (Rys.2.). W funkcji temperatury zawartość
składowej L w sygnale spada niemal liniowo do zera w temperaturze około •70°C. Jedna wartość T,
w ziarnie o naturalnym uwodnieniu nie wynika najprawdopodobniej z szybkiej wymiany protono-
wej pomiędzy poszczególnymi frakcjami ziarna: łupiną, zarodkiem i bielmem, lecz z przypadkowej
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zgodności wartości T\ dla tych frakcji (Tab.l.). Z 20 ziaren suchych i 20 uwodnionych (+42% wody)
wyodrębniono poszczególne frakcje i zmierzono dla. nich 7\ i Tj w temperaturze pokojowej.

Tab.2. Procentowa zawartość poszczególnych frakcji w ziarnie suchym i uwodnionym.

Frakcja

Ziarno suche
| Ziarno mokre (+42% wody)

Zarodek | Bielmo | Łuska |

1.8
2.0%

73.2%

73.9%
25.0%
24.1%

W ziarnie uwodnionym (Am/mg = 15%) pojawia się krótsza składowa T\ o abnndancji rzędu 10%
całego sygnału (Rys .4.). O ile składowa o T\ dłuższym wydaje się zbliżona do zmierzonej w su-
chym ziarnie (zarówno wartości Ti, jak i Tf oraz zanik TjW funkcji temperatury) (Rys.7.), o tyle
składowa o krótszym T, ma charakter wyłącznie cieczowy (Rys.6.). Porównanie wkładu procento-
wego Bkładowej o krótszym Tj ze stosunkiem mas poszczególnych frakcji struktury ziarna (Tab.2.)
wiedzie do stwierdzenia, że za tę składową odpowiadają w głównej mierze protony pęczniejącego
zarodka.

Dla ziarna o wysokim uwodnieniu (ira/mo = 58%) obraz zależności temperaturowej czasów
T\ (Rys.8.), czasów T3 (Rys.10-12) oraz proporcji L/S (R.ys.9.) jest zbliżona do przypadku ziarna
o uwodnieniu 15%, z tym, że dla temperatur nieco poniżej zera pojawia się dodatkowa składowa o
długim T-i oraz gaussowskim Tj, będąca, częściowo nasyconym (czas repetycji 3 sekundy) sygnałem
pochodzącym od lodu. Ponieważ dla lodu w miarę obniżania temperatury wartość T\ silnie wzrasta,
zaś Tj skraca się (osiągając 2fis w temperaturze -23°C) (Valic i in., 1971), sygnał od tej składowej
nie jest obserwowany dla niższych temperatur. Na rys.9. krzyżykami oznaczono wartości L/S przy
dołączeniu sygnału od lodu do składowej L.

Dokładniejszego wyjaśnienia wymaga zachowanie wody związanej w skrobi ziarna w funkcji
temperatury. Jest ono odmienne niż wewnątrz muszli omułka (Harańczyk i in.,1993), wewnątrz
komórek łyka kasztanowca (Harańczyk i Węglarz, 1993), czy na powierzchni liofilizowanych błon
fotosyntetycznych (Jasiński i in.,1993). Nie można wyodrębnić oddzielnych składowych TJ « 100/iS
oraz TJ ss lms, odpowiadających kolejnym warstwom wody związanej na powierzchni. Brak
wyraźnego rozróżnienia pomiędzy składowymi cieczowymi oznacza inną naturę wiązania wody w
rozbudowanej strukturze żelu skrobi. Zbliżone zachowanie wody w strukturze białkowej zostało
stwierdzone w soczewce króliczej przez Bodurkę i in., 1992.
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Rys.l-J. Wyniki pomiarów temperaturowych, otrzymane metodą grupowania
spinów dla ziarna nichego.



- , — . — I — , — I — , — r

••»

• •
*

•••.
• «

—I—'—I 1—'—I—*•
IM *M *M 4M t»

UB .

U > -

tm-

*M -

•

- I 1 1

•
•

•

i

•

•

• •

•

1 1

•>
•

•

•

•

ł « t M f !•» 4JM 4M *«• 4.ff« <

—i p i p i

Zttrm utotrp
9

" • • • • • a •

-i—'—i—'—r-
MB M l 4^0

TflmsttfMurB (K)

4.M 3JD

Ry».4-7. Wyniki pomiarów temperaturowyck, otrzymane metoda grupowania
spinów dla ziarna słabo uwodnionego (względny przyrost masy 15%).
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Rya.ft-12.

Wyniki pomiarów temperaturowych,
otrzymane metodą grupowania spinów
dla ziarna silnie uwodnionego
(względny przyrost masy 58%).


