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W wyniku długotrwałego przechowywania nasiona 

ulegają starzeniu, tracą potencjał biologiczny (wigor, 

żywotność) i ekonomiczny, ostatecznie zamierają. 

Biorąc pod uwagę długowieczność nasion i fizjologię 

spoczynku nasiona można podzielić na trzy grupy: 1) 

ortodoksyjne, 2) oporne, 3) pośrednie.  

 

Celem badań było określenie zawartości białka, albumin 2S 

oraz analiza profili białkowych z wykorzystaniem 

elektroforezy 2D w nasionach łubinu po 30 latach 

przechowywania w temperaturze 0oC, -14oC i 20oC. 

Wstęp 

I 

 Wyniki 

Rys. 1. Dwuwymiarowe 

elektroforegramy z nasion 

łubinu przechowywanych 

w temperaturach (0oC,  

-14oC do +20oC) przez 30 

lat.  

A 0oC, B -14oC, C +20oC. 

1. Warunki (temperatura i wilgotność) przechowywania 

nasiona mają znaczący wpływ na żywotność i wigor nasion.  

2. Analiza ilościowa oceniona programem PDQuest 

pozwoliła zidentyfikować 343 polipeptydowe podjednostki 

obecne w nasionach przechowywanych w temperaturze -

14oC, 327 w nasionach przechowywanych w 

temperaturze 0 C i 290 w nasionach przechowywanych w 

temperaturze +20oC. Dwadzieścia siedem białek 

przeanalizowano za pomocą spektrometrii masowej. 

Dziesięć białek wykazywało podobieństwo do δ-

konglutyn. Trzy białka zostały wskazane jako β-

konglutyny. Zidentyfikowanymi białkami o charakterze 

enzymatycznym były dehydrogenaza jabłczanowa, 

dysmutaza ponadtlenkowa i dysmutaza ponadtlenkowa 

miedź/cynk. Ponadto zidentyfikowano trzy białka 

zaliczane do LEA i dwa powiązane z patogenezą (białka 

PR). Akumulacja białek poddanych identyfikacji różniła 

się istotnie w zależności do temperatury ich 

przechowywania. Wykazano, że akumulacja białek 

zapasowych tj. β - konglutyn i δ - konglutyn w nasionach 

przechowywanych w +20oC zmniejszyła się.  

 

Nasze badania wykazały, że prawdopodobnie  β – 

konglutyna odpowiada za wigor i żywotność nasion 

przechowywanych. 

Wnioski 

Nasiona łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) odmiany Iryd 

były przechowywane w hermetycznie zamkniętych 

szklanych słojach w temperaturze -14oC i 0oC oraz w 

warunkach laboratoryjnych (temp. ok. 20oC, worki 

lniane) przez 30 lat. Po 30 latach przechowywania 

określono wigor i żywotność  nasion (ISTA 1999) oraz 

zawartość  i profil białka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albuminy z nasion ekstrahowano 5mM N-etylomaleimidem 

(SIGMA). Zawartość białka w próbach oznaczono metodą 

Lowry. 125 ml 20% roztworu białka naniesiono na gotowe 

paski do ogniskowania izoelektrycznego (IPG Strips, BIO-

RAD). Następnie przeprowadzono rehydratację i 

ogniskowanie izoelektryczne. Osuszone i wypłukane w 

wodzie paski przeniesiono na 10% żele poliakrylamidowe i 

użyto do 2D - SDS – PAGE (ReadyPrep™ 2 - D Starter Kit 

Bio – Rad) elektroforezy. Po elektroforezie żele barwiono, 

fotografowano i analizowano za pomocą programu PDQuest 

(BIO - RAD). 

 

 
Tabela  1. Parametry wigoru  i żywotności nasion łubinu  przechowywanego przez 

30 lat 

Materiał i Metody 

30 lat 

0C                       –14C 
temperatura +20C 

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA 

-14 C  0 C +20 C 

Kiełkowanie, % 94  2 92  4 0 

Elektroprzewodnictwo, mS . g-1 110  12 104  8 847  26 

Świeża masa siewek, mg 

korzeń 324  28 117  18 0 

łodyga 1255  36 738  47 0 

Sucha masa siewek 

włączając liścień., %  

26.6  3.34 26.4  1.49 0 


