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Biomateriał z komórek roślinnych

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu zamierzają zbadać ściany komórkowe roślin
oraz ich podział, aby ulepszyć biomateriały i biopaliwa.
Wzrost roślin jest silnie uwarunkowany przez ściany komórkowe i ich podział. Ściany komórkowe
stanowią większość biomasy, z której powstaje biopaliwo i biomateriały.
Do badań powstawania ściany komórkowej naukowcy użyli najnowocześniejszych technologii
z zakresu biologii komórki oraz biochemii systemów. Uczestnicy projektu CEWALDYN (Plant Cell

Wall Dynamics During Cell Cycle), wykrywając węglowodany i analizując enzymy, badali
mechanizmy adaptacyjne roślin w różnych cyklach.
Naukowcy badali skład ścian komórkowych na różnych etapach cyklu komórkowego i określili, że
istnieją różne tryby produkcji ściany komórkowej. Stwierdzili, że podczas formowania się komórki
zwiększa się ilość pektyny ramnogalakturonanu, natomiast gdy komórki przestają się dzielić,
zwiększa się ilość białek arabinogalaktanowych.
Naukowcy stworzyli również sondy obrazujące, jak w czasie rzeczywistym odkładają się cząsteczki
pektyn w ścianie komórkowej. Odkryto, że homogalakturonan i ramnogalakturonan są najbardziej
aktywnymi składnikami ściany komórkowej. Naukowcy badali również szczegółowo liczne geny
związane z produkcją ściany komórkowej.
Projekt CEWALDYN umożliwi badaczom manipulację właściwościami ściany komórkowej w celu
ulepszenia biomateriałów i biopaliw.
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