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Streszczenie: Artykuł jest przeglądem aktualnego stanu wiedzy na temat fizjologicznych i biochem-
icznych podstaw kondycjonowania nasion – zabiegu przedsiewnego, poprawiającego zdolność nasion 
do kiełkowania. Omówione zagadnienia ukazują szereg procesów, które ulegają modyfikacjom w od-
powiedzi na ten zabieg. W trakcie kondycjonowania nasion następuje rozluźnienie struktury bielma 
i hydroliza zawartych w nim substancji zapasowych. Rearanżacji ulega system błon wewnętrznych 
oraz ich skład fosfolipidowy. Podczas tego zabiegu indukowane są procesy naprawcze odpowiedzialne 
za usuwanie uszkodzeń nagromadzonych w trakcie przechowywania nasion. Hydroliza kwasu absc-
ysynowego znosi hamujący wpływ ABA na kiełkowanie nasion. Kondycjonowanie wpływa również 
na cykl komórkowy poprzez uruchomienie syntezy DNA oraz synchronizację cyklu komórkowego 
w fazie G2. W wyniku kondycjonowania obserwuje się akumulację transkryptów genów, których pro-
dukty mogą być odpowiedzialne za polepszeniu parametrów kiełkowania. Stwierdzono również zmi-
any poziomu akumulacji białek oraz aktywności enzymów uczestniczących w mobilizacji substancji 
zapasowych oraz enzymów pro- i antyoksydacyjnych. Jednoczesne uruchomienie wielu procesów 
fizjologicznych i biochemicznych warunkuje pojawienie się korzystnych efektów kondycjonowania. 

Słowa kluczowe: kondycjonowanie nasion, transkrypcja, translacja, enzymy antyoksydacyjne

Summary: Seed priming is a pre-sowing treatment used to improve the ability of seeds to germinate. 
This paper provides an overview of the current state of knowledge of physiological and biochemical 
basis of seed priming. The discussed problems reveal a number of processes that are subject to modifi-
cation in response to priming. During seed priming endosperm weakening and reserve mobilization are 
observed. The internal membrane system and phospholipids composition are rearranged. The repair 
processes responsible for removal of damages accumulated during the storage period are activated. 
Hydrolysis of abscisic acid abolishes its inhibitory effect on seed germination. The priming also affects 
the cell cycle due to activation of DNA synthesis and synchronization of cell cycle in G2 phase. As 
a result of priming accumulation of transcripts of genes whose products are related to improved ger-
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mination is observed. Changes in the accumulation of proteins and activities of enzymes involved in 
reserve mobilization as well as enzymes of pro-and anti-oxidative systems are also stated. Coordinated 
processes, both physiological and biochemical, determine the beneficial effects of priming.

Key words: antioxidative enzymes, transcription, translation, seed priming

WSTĘP

Wiele hipotez próbuje wyjaśnić fizjologiczne i biochemiczne podstawy kondy-
cjonowania nasion jako strategii ich uszlachetniania [28, 59]. Rycina 1 prezentuje 
procesy i mechanizmy zaangażowane w polepszenie zdolności kondycjonowanych 
nasion do kiełkowania oraz zwiększające tolerancję wyrosłych z nich siewek na 
abiotyczne czynniki stresowe. Aktywacja metabolizmu nasion następuje natych-
miast w momencie pobrania wody przez pęczniejące nasiona, na początku kondy-
cjonowania. Podczas tego zabiegu zachodzą zmiany na poziomie komórkowym 
oraz tkankowym obejmujące: aktywację cyklu komórkowego, zmiany poziomu 
ekspresji genów i akumulacji białek, rearanżację systemu błon wewnętrznych, roz-
luźnienie struktury bielma oraz mobilizację rezerw zgromadzonych w nasionach. 
Stymulacja kiełkowania kondycjonowanych nasion ma ścisły związek z indukcją 
procesów naprawczych oraz aktywacją systemu antyoksydacyjnego. W kolejnych 
rozdziałach omówione zostaną te procesy fizjologiczne i biochemiczne, które ule-
gając modyfikacjom, odgrywają kluczową rolę w pojawieniu się korzystnych efek-
tów kondycjonowania. 

MODYFIKACJE STRUKTURY NASION  
I ROZLUŹNIENIE BIELMA

Zdjęcia rentgenowskie oraz obrazy mikroskopowe przekrojów podłużnych 
suchych kondycjonowanych nasion pomidora ujawniły obecność wolnych prze-
strzeni wokół zarodka [53]. Sugeruje się, że przestrzenie te mogą ułatwiać pobie-
ranie wody przez pęczniejące nasiona. Wiele gatunków roślin wytwarza nasiona, 
w których zarodek jest otoczony warstwą bielma. Bielmo może stanowić barierę 
fizyczną uniemożliwiającą osi zarodkowej przebicie okrywy nasiennej. Podczas 
kondycjonowania, komórki zarodka zwiększają swoją objętość ściskając warstwę 
bielma. Pomiędzy zarodkiem a bielmem tworzy się przestrzeń ułatwiająca przebicie 
okrywy nasiennej przez oś zarodkową [51]. Następstwem procesu kondycjonowa-
nia może być zwiększenie rozciągliwości tkanek [21, 38] lub rozluźnianie struk-
tury bielma otaczającego zarodek [24]. Osmokondycjonowanie nasion pomidora 
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zwiększa w bielmie aktywność endo-β-mannanazy, odpowiedzialnej za hydrolizę 
hemiceluloz typu mannanów, oraz zmniejsza bariery mechaniczne dla wydłużającej 
się osi zarodkowej [68]. W rejonie mikropyla kondycjonowanych nasion pomidora 
stwierdzono również wzrost ekspresji genów kodujących ekspansynę, β-1,3-glu-
kanazę, endo-β-mannanazę oraz endotransglukozydazę ksyloglukanu, enzymów 
odpowiedzialnych za rozluźnienie struktury bielma i ścian komórkowych [54]. Ko-
rzystny efekt kondycjonowania polegający na usunięciu niezidentyfikowanych in-
hibitorów kiełkowania sugerowali już w 1978 Heydecker i Gibbins [39]. Usunięcie 
lub wymiana wody, w której moczono nasiona wraz z wymytymi z nich substancja-
mi skraca czas kiełkowania oraz zwiększa procent skiełkowanych nasion marchwi 
[57], buraka [45] i cebuli [33], co wskazuje na obecność inhibitorów kiełkowania 
w wycieku z nasion. Zheng i wsp. [74] donosili, że rzepak może zawierać inhibi-
tory, które są wypłukiwane z nasion w trakcie ich kondycjonowania. Ci sami auto-
rzy zaobserwowali, że inhibitor ten znacznie bardziej ogranicza kiełkowanie nasion 

RYCINA 1. Procesy metaboliczne i biochemiczne zaangażowane w poprawę kiełkowania kondy-
cjonowanych nasion oraz zwiększające tolerancję siewek wyrosłych z kondycjonowanych nasion na 
czynniki stresowe 
FIGURE 1. Metabolic and biochemical processes involved in positive priming effects on seeds germi-
nation and seedlings stress tolerance
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w temperaturze 10°C niż w temperaturze 23°C, tłumacząc to prawdopodobnym 
metabolizowaniem inhibitora lub jego degradacją w wyższych temperaturach. Nie-
stety szczegółowe informacje na temat tych związków nie zostały podane.

MOBILIZACJA SUBSTANCJI ZAPASOWYCH

Podczas kondycjonowania następuje uruchomienie procesów metabolicznych, 
które zachodzą w kiełkujących nasionach na etapie pęcznienia [39]. Stwierdzono, 
że osmokondycjonowanie powoduje wzrost syntezy i aktywności enzymów od-
powiedzialnych za proces hydrolizy oraz mobilizacji substancji zapasowych [69]. 
Kondycjonowanie indukowało hydrolizę bielma w nasionach melona [11]. Szyb-
sze i bardziej wyrównane kiełkowanie kondycjonowanych nasion ryżu wynikało 
ze zwiększonej aktywności α-amylazy, co przyczyniało się do wzrostu poziomu 
rozpuszczalnych cukrów w ziarniakach i zwiększonej dostępności cukrów dla tka-
nek zarodka [30, 31]. W badaniach nad wpływem kondycjonowania na nasiona ku-
kurydzy Sung i Chang [65] stwierdzili, że kondycjonowanie powoduje zwiększenie 
aktywności enzymów zaangażowanych w uruchamianie węglowodanów tj. α- i β- 
amylazy oraz liazy izocytrynianowej (ICL). Halokondycjonowanie nasion papryki 
powodowało wzrost poziomu białek rozpuszczalnych, wzrost aktywności aldolazy 
i liazy izocytrynianowej [63]. W wyniku kondycjonowania nasion buraka cukrowe-
go dochodziło do akumulacji α-glukozydazy [14] oraz nagromadzenia się produk-
tów degradacji białek zapasowych typu globulin [42]. Sugeruje się, że deficyt wody 
wywołany osmokondycjonowaniem może determinować uruchomienie procesów 
mobilizacji białkowych substancji zapasowych [69].

ZMIANY W FOSFOLIPIDACH

Pierwszymi zmianami stwierdzonymi w zarodkach kondycjonowanych nasion 
były modyfikacje struktury błon komórkowych. Zaobserwowano, że osmokondy-
cjonowanie i halokondycjonowanie powoduje wzrost wszystkich frakcji fosfolipi-
dów, w tym difosfatydyloglicerolu (DPG) oraz steroli w zarodkach kukurydzy [7]. 
Znaczny wzrost zawartości DPG w zarodkach kondycjonowanych nasion może 
być powiązany z intensywną reorganizacją wewnętrznych błon mitochondrialnych, 
a korzyści z osmokondycjonowania mogą wynikać ze zwiększonej akumulacji ATP, 
co stwierdzono dla nasion orzecha ziemnego [32]. W trakcie kondycjonowania na-
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stępuje wzrost intensywności oddychania komórkowego, które jest głównym pro-
cesem odpowiedzialnym za produkcję ATP. Kondycjonowanie może również wpły-
wać na integralność błon komórkowych. Podczas uwadniania nasion swoją pozycję 
wewnątrz błony zmieniają takie jej składniki, jak kwasy tłuszczowe C7, C8 i C9 
[9]. Proces suszenia kondycjonowanych nasion nie powoduje zmian powrotnych. 
Podczas osmokondycjonowania zachodzi naprawa uszkodzeń błon powstałych na 
skutek pęcznienia nasion w niskich temperaturach (3-4°C). Prowadzi to do zmniej-
szenia wypływu elektrolitów oraz wzrostu udziału frakcji nienasyconych kwasów 
tłuszczowych w błonach [41].

STATUS HORMONALNY KONDYCJONOWANYCH NASION

Podczas kondycjonowania nasion zachodzi hydroliza ABA i wyciek cytokinin, 
kumaryny oraz składników fenolowych z nasion do roztworu wykorzystywanego 
do kondycjonowania [2]. Zaobserwowano, że osmokondycjonowanie starych na-
sion cebuli prowadziło do wzrostu poziomu poliamin, w szczególności putrescyny 
i spermidyny [8]. Kondycjonowanie nasion pomidora powodowało wzrost ekspresji 
genów katabolizmu ABA oraz biosyntezy GA. W trakcie kiełkowania, zmiany po-
ziomu ABA i GA w nasionach kondycjonowanych zachodziły szybciej niż w nasio-
nach kontrolnych. Wykazano zależność pomiędzy zmianami stężenia ABA i GA, 
a poziomem ekspresji genów zaangażowanych w rozluźnienie struktury bielma 
i ściany komórkowej w nasionach pomidora [54]. Osmokondycjonowanie nasion 
jęczmienia zmieniało w znaczący sposób stężenia takich hormonów jak ABA, IAA 
oraz GA3. Dodanie GA3, fuzykokcyny lub kinetyny do roztworu wykorzystywa-
nego do kondycjonowania powodowało w nasionach wzrost aktywności kwaśnej 
fosfatazy i esterazy [46]. Powszechnie wiadomo, że ABA jest silnym inhibitorem 
kiełkowania nasion [10]. Nie stwierdzono jednak obecności ABA – zarówno formy 
wolnej jak i podlegającej hydrolizie (ang. hydrolysable) – w osmokondycjonowa-
nych nasionach sałaty, podczas gdy w nasionach niekondycjonowanych stężenie 
wolnej formy ABA utrzymywało się na względnie wysokim poziomie [46]. W trak-
cie kondycjonowania nasion pomidora stwierdzono natomiast wzrost endogennej 
puli ABA, która ulegała szybkiemu obniżeniu w trakcie kiełkowania. Zasugerowa-
no, że wzrost poziomu ABA w trakcie kondycjonowania odpowiada za zwiększenie 
tolerancji kiełkujących nasion na abiotyczne czynniki stresowe [54]. Zmiany w po-
ziomie ABA mogą mieć związek z odwracalnym procesem uwadniania i suszenia 
nasion, podczas gdy zakończenie procesu kiełkowanie powinno być rozpatrywane 
jako końcowy efekt zmian o charakterze nieodwracalnym [46]. 
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ZMIANY BIOCHEMICZNE WYWOŁANE  
KONDYCJONOWANIEM

Uważa się, że pozytywny wpływ kondycjonowania na wydajność kiełkowa-
nia nasion wielu gatunków roślin wynika z indukcji mechanizmów naprawczych, 
które zapewniają integralność komórki poprzez syntezę kwasów nukleinowych 
(DNA i RNA), białek [9] oraz polepszenie sprawności mechanizmów obrony 
antyoksydacyjnej.

WPŁYW NA DNA I CYKL KOMÓRKOWY

Wśród hipotez próbujących wyjaśnić biochemiczne podstawy kondycjonowa-
nia nasion najczęściej rozważa się wpływ kondycjonowania na syntezę DNA, przej-
ście komórek z fazy spoczynku do cyklu komórkowego oraz synchronizację cyklu 
komórkowego w fazie G2. Wzrost syntezy DNA zachodzi w III fazie kiełkowania 
zarówno kondycjonowanych, jak i niekondycjonowanych nasion [27]. Niewielki 
wzrost syntezy DNA stwierdzono także podczas II fazy kiełkowania kondycjono-
wanych nasion. Zwiększenie zawartości DNA w tej fazie spowodowane było syn-
tezą naprawczą plastydowego i mitochondrialnego DNA [55]. Zdolność komórki 
do naprawy własnego DNA jest istotna dla integralności fizycznej całego genomu 
oraz integralności informacji genetycznej. Uruchomienie procesów naprawczych 
podczas kondycjonowania jest jednym z najważniejszych czynników decydujących 
o korzyściach płynących z kondycjonowania nasion [59] Naprawa uszkodzeń DNA 
przed replikacją odbywa się głównie na drodze syntezy DNA [69]; wymagana do 
naprawy ilość DNA to około 30% całkowitego DNA zsyntetyzowanego podczas 
kondycjonowania. W pozostałej puli syntetyzowanego DNA znaczący udział sta-
nowi DNA mitochondrialny, gdyż podczas kondycjonowania gwałtownie wzrasta 
liczba mitochondriów [3]. Wielu autorów wskazuje na korzystny wpływ kondycjo-
nowania na syntezę jądrowego DNA, która ma miejsce już podczas tego zabiegu. 
Oprócz syntezy DNA dotyczącej niewielkich jego fragmentów (syntezy napraw-
czej) oraz do nowo powstałych plastydów i mitochondriów, w nasionach pomido-
ra, pieprzu, pora i buraka cukrowego stwierdzono także syntezę DNA (replikację 
DNA) związaną z podziałem komórki [28]. Kondycjonowanie nie wpływa bezpo-
średnio na podziały komórek, ale przyspiesza ich rozpoczęcie już podczas II fazy 
kiełkowania. Jest to możliwe dzięki akumulacji β-tubuliny, białka zaangażowanego 
w formowanie szkieletu komórkowego i mikrotubul niezbędnych do podziału ko-
mórki [25, 26]. Podczas kondycjonowania ma miejsce także synchronizacja komó-
rek w fazie G2 cyklu komórkowego. Następstwem tej synchronizacji jest wyrówna-
nie kiełkowania i wschodów nasion kondycjonowanych [56].
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WPŁYW NA RNA

Nie zidentyfikowano do tej pory białek bezpośrednio powiązanych z procesem 
kondycjonowania, ale stwierdzono zmiany w poziomie akumulacji transkryptów 
genów, których produkty mogą być odpowiedzialne za korzystny efekt kondycjo-
nowania. Niektórzy autorzy wskazują na syntezę rRNA jako jeden z pozytywnych 
efektów tego procesu [19, 23]. Osmokondycjonowanie nasion sałaty powodowa-
ło przyspieszenie syntezy RNA, białek oraz formowania polirybosomów, a także 
wzrost całkowitej ilości RNA i białek [46]. Osmokondycjonowanie nasion pora 
o niskim wigorze powodowało zastąpienie uszkodzonego rRNA nowo syntetyzo-
wanym rRNA [12]. Coolbear i wsp. [20] wykazali, że podczas kondycjonowania 
nasion pomidora następuje akumulacja RNA, przede wszystkim rRNA. Wykaza-
no, że dodanie kordycepiny (inhibitora transkrypcji) podczas kondycjonowania nie 
obniżało zdolności kiełkowania nasion [44]. Wydaje się zatem, że synteza RNA, 
która ma miejsce podczas kondycjonowania nasion, nie jest bezpośrednio powią-
zana ze zwiększoną zdolnością kiełkowania [20]. Podczas osmokondycjonowania 
i w I fazie kiełkowania kondycjonowanych nasion orzecha ziemnego szybkość syn-
tezy RNA w osi zarodkowej i w liścieniach była znacząco większa niż w nasionach 
kontrolnych [32]. W kolejnych fazach kiełkowania nasion kondycjonowanych na-
stępowało obniżenie poziomu RNA oraz aktywności polimerazy RNA. Oznacza to, 
że synteza rRNA w nasionach podlega ścisłej kontroli [20]. Soeda i wsp. [64] stosu-
jąc technikę mikromacierzy wykazali, że podczas kondycjonowania nasion kapusty 
Brassica oleracea zachodzi transkrypcja genów. Transkrypcji podlegały głównie 
geny kodujące białka powiązane z metabolizmem (enzymy biorące udział w ob-
rocie metabolicznym węgla), cyklem komórkowym (białka histonowe i czynniki 
transkrypcyjne) oraz elementy zaangażowane w translację (podjednostki ryboso-
malne, czynniki aktywacji translacji). Większość genów wykazywała podwyższony 
poziom ekspresji zarówno podczas kondycjonowania, jak i kiełkowania. Stanowi 
to potwierdzenie hipotezy, że podczas kondycjonowania uruchamiane są procesy 
związane z kiełkowaniem nasion. Ponadto, zaobserwowano spadek mRNA dla ole-
ozyny i napiny (białek zaangażowanych w magazynowanie substancji zapasowych) 
[64]. Osmokondycjonowanie nasion pomidora w NaCl powodowało wzrost pozio-
mu ekspresji genów zaangażowanych w biosyntezę GA ( SlGA20ox1, SlGA3ox1, 
SlGA3ox2), katabolizm ABA (SlCYP7007A1, SlCYP7007A2, SlCYP7007A3, SlCY-
P7007A4) oraz genów kodujących enzymy odpowiedzialne za rozluźnienie struk-
tury bielma (SlEXP4, SlGulB, SlMAN2, SlXTH4) [53]. Kondycjonowanie nasion 
rzepaku w roztworze ABA powodowało obniżenie poziomu transkryptu peroksy-
redoksyny (BnPER1) i wzrost poziomu mRNA kalmoduliny (BnCAM1) w trakcie 
kiełkowania w warunkach stresów abiotycznych [35]. Nasiona kondycjonowane 
charakteryzowały się szybszym tempem kiełkowania i wyższym procentem skieł-
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kowanych nasion w porównaniu z nasionami niekondycjonowanymi. Niższy po-
ziom ekspresji peroksyredoksyny w trakcie kiełkowania kondycjonowanych na-
sion wskazuje na mniejsze nasilenie stresu oksydacyjnego. Podwyższony poziom 
kalmoduliny może świadczyć o wzroście aktywności zależnych od niej enzymów 
w kiełkujących nasionach [35]. Kondycjonowanie nasion rzepaku indukowało tak-
że ekspresję genu BnPIP1 oraz genu Bnγ-TIP2, kodujących odpowiednio akwapo-
rynę zlokalizowaną w błonie komórkowej oraz w tonoplaście. Podczas kiełkowania 
nasion kondycjonowanych ekspresja genów BnPIP1 i Bnγ-TIP2 obserwowana była 
wcześniej niż w nasionach niekondycjonowanych [36]. Hudson i wsp. [40] w bada-
niach poziomu ekspresji genów w kiełkujących nasionach kalafiora zastosowali mi-
kromacierze oligonukleotydowe dla Arabidopsis thaliana. Autorzy ci stwierdzili, że 
zabieg kondycjonowania wpłynął na zmianę poziomu ekspresji 883 genów. Wśród 
nich znalazły się geny, których produkty związane są z metabolizmem (16%), sy-
gnalizacją (11%), transkrypcją (9%), syntezą DNA i cyklem komórkowym (6%) 
oraz składaniem i degradacją białek (4%). Poziom ekspresji genów kodujących ole-
ozynę, krucyferynę, leguminę, β-amylazę, desaturazę δ-9 kwasów tłuszczowych, 
proteazę FtsH i proteazę ubikwitynową był podwyższony, natomiast poziom eks-
presji genów kodujących desaturazę ω-3 i ω-6 kwasów tłuszczowych oraz proteazę 
serynową obniżył się [40].

WPŁYW NA BIAŁKA

Akumulacja białek
Niewiele badań dotyczy wpływu procesu kondycjonowania na akumulację bia-

łek [22, 34]. Wykazano, że podczas tego zabiegu wzrasta całkowita zawartość białek 
rozpuszczalnych [22, 62]. Basay i wsp. [6] zaobserwowali wzrost lub nieznaczny 
spadek stężenia białka w kondycjonowanych nasionach papryki, w zależności od 
odmiany. Dodanie cykloheksymidu, inhibitora syntezy białek, podczas kondycjo-
nowania nasion sałaty obniżało tempo syntezy białek nierozpuszczalnych w kwa-
sie trójchlorooctowym (TCA). Sugeruje się, że białka te mogą odgrywać znaczącą 
rolę w procesie kondycjonowania nasion [44]. Kubala i wsp. [49] w badaniach nad 
wpływem osmokondycjonowania na zmiany ilościowe w proteomie nasion rzepa-
ku wykazali zmianę znormalizowanych objętości 89 plamek białkowych, spośród 
których poziom 49 plamek wzrósł, a 40 uległ obniżeniu. Catusse i wsp. [14] bada-
jąc wpływ kondycjonowania na proteom nasion buraka wykazali obecność dwóch 
profili ekspresji białek. Pierwszą grupę stanowiło 18 białek, których poziom eks-
presji wzrastał lub spadał w nasionach kontrolnych poddanych odpowiednio kon-
dycjonowaniu lub starzeniu, i wzrastał, gdy stare nasiona poddano zabiegowi kon-
dycjonowania. Drugą grupę reprezentowało 11 białek, których poziom ekspresji 
spadał lub wzrastał w nasionach kontrolnych poddanych odpowiednio kondycjo-



FIZJOLOGICZNE I BIOCHEMICZNE PODSTAWY KONDYCJONOWANIA NASION 207

nowaniu lub starzeniu, natomiast był wyraźnie obniżony w starych nasionach pod-
danych kondycjonowaniu. Identyfikacja białek wykazała rolę procesów metylacji, 
mobilizacji lipidów i białek oraz syntezy białek w zachowaniu wigoru nasion [14]. 
Kondycjonowanie powoduje także zmiany w poziomie akumulacji białek zapaso-
wych. W osiach zarodkowych nasion sosny taeda poddanych matrykondycjono-
waniu następowała mobilizacja białek zapasowych [71]. Osmokondycjonowanie 
i hydrokondycjonowanie nasion buraka cukrowego powodowało mobilizację 11S 
globuliny oraz solubilizację podjednostki β [13]. Stwierdzono, że pod wpływem 
osmo- i hydrokondycjonowania nasion rzodkiewnika wzrasta ilość polipeptydów, 
które zidentyfikowano jako produkty degradacji podjednostki β 12S krucyferyny 
[34]. Ponadto, wykazano specyficzny dla osmokondycjonowania, wzrost akumu-
lacji dwóch białek o niskiej masie molekularnej, należących do grupy białek szoku 
cieplnego. Pełnią one funkcję białek opiekuńczych odpowiedzialnych za prawidło-
we zwijanie białek w warunkach niepełnego uwodnienia nasion poddanych dzia-
łaniu PEG-u [34]. Chen i wsp. [16] stwierdzili akumulację białek podobnych do 
dehydryn (ang. Dehydrin Like Protein’s, DLP) o masie molekularnej 30, 26 i 19 
kDa podczas osmokondycjonowania nasion szpinaku. Zwiększoną akumulację tych 
białek obserwowano także podczas kiełkowania kondycjonowanych nasion w wa-
runkach stresów chłodu i suszy. Chen i wsp. [16] sugerują, że osmokondycjonowa-
nie może odgrywać ważną rolę w zwiększaniu tolerancji nasion na chłód oraz suszę.

Aktywność enzymów
Dane literaturowe wskazują, że kondycjonowanie ma wpływ na aktywność en-

zymów. Kondycjonowanie, w tym osmokondycjonowanie, indukuje syntezę i ak-
tywność enzymów katalizujących rozkład oraz uruchamianie rezerw [69], o czym 
wspomniano już w rozdziale poświęconym mobilizacji substancji zapasowych. 
Smith i Cobb [61, 62] w badaniach nad wpływem kondycjonowania na nasiona 
papryki stwierdzili, że kondycjonowanie zwiększało aktywność aldolazy i liazy 
izocytrynianowej, natomiast wzrost aktywności dehydrogenazy alkoholowej, dehy-
drogenazy glukozo-6-fosoranu i dehydrogenazy 6-fosfoglukonianu obserwowano 
dopiero pod koniec zabiegu kondycjonowania.

Podczas przechowywania nasion następuje pogorszenie parametrów ich kieł-
kowania [70]. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest akumulacja reaktywnych form 
tlenu (ROS): nadtlenku wodoru (H2O2), anionorodnika ponadtlenkowego (O2

•-) 
i rodnika hydroksylowego (OH•). Reaktywne formy tlenu reagują z większością 
cząsteczek organicznych powodując uszkodzenia oksydacyjne białek, lipidów 
i kwasów nukleinowych [37]. U roślin system chroniący przed negatywnym wpły-
wem ROS składa się głównie z enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmuta-
za ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT), enzymów cyklu askorbinian-glutation 
oraz drobnocząsteczkowych antyoksydantów i białek nieenzymatycznych [37]. 
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TABELA 1. Wpływ kondycjonowania nasion na zmiany w systemie pro- i antyoksydacyjnym. APX 
– peroksydaza askorbinianowa, ASC – askorbinian, CAT – katalaza, DHAR – reduktaza dihydroaskor-
binianowa, GR – reduktaza glutationowa, GSH – glutation, MDA – dialdehyd malonylowy, POX – 
peroksydaza ogólna, SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, TAA – całkowita aktywność antyoksydacyjna
TABLE 1. Effect of seed priming on pro- and antioxidative metabolism. APX – ascorbate peroxidase, 
ASC – ascorbate, CAT – catalase, DHAR – dihydroascorbate reductase, GR – glutathione reductase, 
GSH – glutathione, MDA – malondialdehyde, POX – peroxidase, SOD – superoxide dismutase, TAA 
– total antioxidant activity

 

GATUNEK METODA 
KONDYCJONOWANIA

REAKCJA PO 
KONDYCJONOWANIU

LITERA-
TURA

Brassica 
napus

osmokondycjonowanie  
-1,2 MPa PEG

wzrost aktywności SOD, CAT 
i APX

[48]

Catharanthus 
roseus

biokondycjonowanie Azo-
spirillum i Azotobacter

wzrost aktywności SOD, CAT, 
POX

[43]

Echinacea 
purpurea

osmokondycjonowanie  
-0,5 MPa PEG

wzrost aktywności SOD, CAT, 
POX, APX, GR, spadek poziomu 
MDA, wzrost zawartości GSH 
i ASC

[18]

Glycine max osmokondycjonowanie  
-1,5 MPa PEG 

wzrost aktywności SOD, CAT, 
GR i spadek aktywności APX 
w osiach zarodkowych, spadek 
zawartości MDA

[58]

Helianthus 
annuus

osmokondycjonowanie  
-2 MPa PEG

wzrost aktywności SOD, CAT, 
GR, spadek poziomu MDA

[5]

Leymus 
chinensis

osmokondycjonowanie 
30% PEG

wzrost aktywności SOD, POD, 
spadek poziomu MDA

[52]

Momordica 
charantia 

matrykondycjonowanie wzrost aktywności SOD, CAT, 
spadek poziomu MDA i nadtlen-
ków, wzrost poziomu GSH i ASC, 
wzrost całkowitej aktywności 
antyoksydacyjnej TAA

[50]
[72]

Oryza sativa halokondycjonowanie KCl wzrost aktywności CAT, SOD, 
spadek zawartości MDA

[29]

Perilla 
frutescens

halokondycjonowanie 
ZnSO4 i osmokondycjono-
wanie 20% PEG

wzrost aktywności CAT, SOD, 
POD, spadek zawartości MDA

[73]

Spinacia 
oleracea

osmokondycjonowanie 
-0,6 MPa PEG

wzrost aktywności CAT, SOD, 
APX, spadek poziomu MDA, 
wzrost poziomu ASC i GSH

[15]

Zea mays matrykondycjonowanie wzrost aktywności SOD, CAT, 
APX, GR, DHAR, spadek pozio-
mu MDA i nadtlenków, wzrost 
poziomu GSH i ASC

[17]

Zea mays kondycjonowanie roztwo-
rami askorbinianu, kwasu 
salicylowego, H2O2

wzrost aktywności CAT, POD [1]

Zea mays kondycjonowanie roztwora-
mi KNO3 i gibereliny

wzrost aktywności CAT, POD [60]
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Stwierdzono, że podczas kondycjonowania nasion słonecznika [47] następuje 
wzrost ekspresji genu kodującego katalazę. W kondycjonowanych nasionach soi 
kiełkujących w niskiej temperaturze obserwowano podwyższoną aktywność CAT 
w porównaniu do nasion niekondycjonowanych [58]. Bailly i wsp. [4, 5] stwier-
dzili wzrost aktywności SOD i CAT w pęczniejących nasionach słonecznika, pod-
danych wcześniej osmokondycjonowaniu PEG-iem, przy równoczesnym spadku 
poziomu dialdehydu malonowego MDA, produktu peroksydacji lipidów. Autorzy 
sugerują, że podwyższona aktywność CAT może być następstwem wzrostu ak-
tywności metabolicznej nasion odpowiedzialnej za wtórny wzrost poziomu ROS. 
Chiu i wsp. [18] stwierdzili większą aktywność SOD i CAT w nasionach jeżówki 
purpurowej po zabiegu matrykondycjonowania oraz osmokondycjonowania. Chen 
i Arora [15] wykazali, że w kiełkujących nasionach szpinaku, uprzednio podda-
nych osmokondycjonowaniu, aktywność SOD była niższa niż w nasionach nie-
kondycjonowanych, natomiast aktywność CAT była wyższa w nasionach kondy-
cjonowanych. Oba zespoły, tj. Chiu i wsp. [18] oraz Chen i Arora [15], stwierdziły 
obniżenie poziomu MDA podczas kiełkowania nasion kondycjonowanych w po-
równaniu do nasion niekondycjonowanych. Hydrokondycjonowanie nasion fasoli 
złotej w obecności  melatoniny powodowało obniżenie poziomu produktów pero-
ksydacji lipidów [66] oraz zmiany poziomu i spektrum związków fenolowych [67] 
w korzeniach siewek, przeniesionych ze stresu chłodu do wyższej temperatury. 
Kibinza i wsp. [47] sugerują, że CAT jest kluczowym enzymem odpowiedzialnym 
za odzyskanie wigoru przez starzejące się nasiona poddane kondycjonowaniu. 
Informacje dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy kondycjonowaniem nasion, 
a aktywnością enzymów antyoksydacyjnych zebrano w tabeli 1.

PODSUMOWANIE

Pomimo licznych badań dotyczących kondycjonowania nasion, prowadzo-
nych w warunkach laboratoryjnych i polowych, podstawy biologiczne zabiegu 
kondycjonowania nie zostały dotychczas w pełni wyjaśnione. Badania nad kon-
dycjonowaniem mają nie tylko cel poznawczy; nie mniej ważny jest także aspekt 
użytkowy. Istotne znaczenie ma poznanie zmian na poziomie tkankowym, ko-
mórkowym i molekularnym zachodzących podczas kondycjonowania nasion, sta-
nowiących o korzystnych z punktu widzenia hodowcy efektach, obserwowanych 
na etapie kiełkowania i wzrostu siewki. Kondycjonowanie powoduje zmiany za-
równo fizyczne, jak i w fizjologii i biochemii nasion, ale wiedza na temat pro-
cesów fizjologicznych oraz biochemicznych zaangażowanych w uszlachetnianie 
nasion poddanych kondycjonowaniu jest nadal fragmentaryczna. Konieczne są 
dalsze badania prowadzące do identyfikacji parametrów molekularnych i fizjolo-
gicznych odpowiedzialnych za polepszenie zdolności kondycjonowanych nasion 
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do kiełkowania oraz zwiększenie wigoru wyrosłych z nich siewek, także w wa-
runkach stresów abiotycznych. Wiedza o nich pozwoli na precyzyjne planowanie 
zabiegu i maksymalizację korzystnych efektów kondycjonowania.
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