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Naukowcy produkują naturalne związki w
pomidorach

Naukowcy w John Innes Centre wynaleźli
sposób skutecznego produkowania przemysłowych ilości przydatnych naturalnych związków,
hodując je w pomidorach.
Związki te to fenylopropanoidy, takie jak resweratrol, związek wykryty w winie, który przedłuża cykl
życia w badaniach prowadzonych na zwierzętach oraz genisteina, związek wykryty w soi, na temat
którego pojawiają się sugestie, że zapobiega nowotworom powiązanym z hormonami sterydowymi,
a w szczególności rakowi piersi.
W wyniku badania przeprowadzonego doktora Yang Zhanga i doktora Eugenio Butelli, pracujących
w laboratorium profesor Cathie Martin w John Innes Centre, jeden pomidor może produkować taką
samą ilość resweratrolu, jaka znajduje się w 50 butelkach czerwonego wina. Jeden pomidor może też
produkować ilość genisteiny, jaką można otrzymać z 2,5 kg tofu.
Doktor Zhang i doktor Butelli badają skutki proteiny AtMYB12, którą można znaleźć w Arabidopsis
thaliana, roślinie obecnej większości ogrodów w Wielkiej Brytanii i stosowanej jako roślina modelowa
w badaniach naukowych.
Proteina AtMYB12 aktywuje szeroką grupę genów angażowanych na szlakach metabolicznych
odpowiedzialnych za produkcję naturalnych związków przydatnych dla rośliny. Proteina działa
trochę jak kran, który zwiększa lub zmniejsza produkcję związków naturalnych w zależności od tego,
jak dużo jej jest.
Natomiast w odniesieniu do efektu wprowadzenia tej proteiny do krzaku pomidora interesujące jest,
to w jaki sposób działała, by jednocześnie zwiększyć zdolność rośliny do produkowania naturalnych
związków (aktywując produkcję fenylopropanoidu) oraz wpłynąć na ilość energii i węgla zużytą przez
roślinę do produkcji tych naturalnych związków. W reakcji na wpływ proteiny atmyb12, krzak
pomidora zaczął produkować więcej fenylopropanoidów i flawonoidów oraz poświęcał więcej energii
na taką produkcję w owocach.
Wprowadzenie proteiny AtMYB12 i genów roślinnych kodujących enzymy właściwe dla produkcji
resweratrolu w winogronach i genisteiny w roślinach strączkowych spowodowało, że pomidory mogą
produkować nawet 80 mg nowego związku na gram suchej masy, pokazując że możliwy jest wzrost
przemysłowy.
Pomidory należą do upraw szybkorosnących, dając plony w wysokości 500 ton na hektar
w państwach odnotowujących najwyższe plony (FAOSTAT 2013) oraz wymagają stosunkowo
niewielkiego wkładu, przez co produkcja wartościowych związków takich jak resweratrol czy
genisteina w pomidorach mogłaby się stać korzystniejszym pod względem gospodarczym sposobem
ich produkcji, niż poleganie na sztucznej syntezie w laboratorium lub ich ekstrakcji w małych

ilościach z tradycyjnych źródeł roślinnych (np. winogron, ziaren soi, itd.) Pomidor można zbierać,
wyciskać sok, a wartościowe związki mogą być ekstrahowane z soku. Same pomidory mogą się
potencjalnie stać źródłem większych korzyści odżywczych lub medycznych.
Profesor Cathie Martin powiedziała: „Nasze badanie zapewnia narzędzie do produkcji
wartościowego związku fenylopropanoidów na skalę przemysłową w roślinach oraz do wytwarzania
innych produktów pozyskiwanych z aminokwasów aromatycznych. Nasza praca będzie interesująca
dla różnych obszarów badawczych, łącznie z fundamentalnymi badaniami nad roślinami, inżynierią
roślinną/ mikrobiologiczną, naturalnymi produktami pozyskiwanymi z roślin leczniczych, a także
badaniami poświęconymi diecie i zdrowiu."
Doktor Yang Zhang powiedział: „Wartościowe rośliny lecznicze często są trudne w uprawie
i potrzebują bardzo długiego czasu uprawy, by wytworzyć pożądane związki. Nasze badanie
zapewnia fantastyczną platformę, umożliwiającą szybką produkcję wartościowych związków
leczniczych w pomidorach. Docelowe związki można otrzymać bezpośrednio z soku pomidorowego.
Wierzymy, że nasz pomysł można także zastosować w przypadku innych związków, takich jak
terpenoidy czy alkaloidy, stanowiących główne grypy związków leczniczych pozyskiwanych z roślin."
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