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Bakteerifermentaation avulla hiiltä sisältäviä raaka-aineita voidaan jalostaa erilaisiksi korke-
amman arvon hiiliyhdisteiksi. Metaani ja metanoli ovat lupaavia yksihiilisiä fermentaation raaka-
aineita niiden laajan saatavuuden ja matalahkon hinnan ansiosta. Tässä kandidaatintyössä sel-
vitetään kirjallisuuskatsauksena, mitä aineenvaihduntareittejä metaania ja metanolia aineenvaih-
dunnassaan hyödyntävät bakteerit käyttävät, miten näitä reittejä voidaan muokata geenimuok-
kaustekniikoita käyttäen yhä tehokkaimmiksi ja minkä tyyppisiä lopputuotteita bakteerien avulla 
voitaisiin näistä raaka-aineista tuottaa. Lisäksi työssä tutkitaan, minkälaisia tuotantoprosesseja 
metaania ja metanolia hyödynnettäessä voidaan käyttää ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia nii-
den biologiseen jalostukseen liittyy. 

Metaania hiili- ja energianlähteenään hyödyntävät bakteerit eli metanotrofit kykenevät hapet-
tamaan sen metanoliksi ja edelleen formaldehydiksi, joka sitoutuu bakteerien aineenvaihduntaan 
RuMP-syklissä (ribuloosimonofosfaattisykli). Metanolia hyödyntävillä bakteereilla eli metylotro-
feilla metanolin sisältämä hiili saadaan sidottua aineenvaihduntaan vastaavan syklin avulla. 
RuMP-sykliin sekä metaanin ja metanolin hapettamiseen tarvitaan metano- ja metylotrofeille omi-
naisia entsyymejä, joista tärkeimmät ovat MMO, MDH, HPS ja PHI. Luonnollisia metano- ja me-
tylotrofeja voidaan muokata kohti teollista potentiaalia siirtämällä niille halutun yhdisteen tuotta-
miseksi vaadittavien aineenvaihduntareittien entsyymejä koodaavia geenejä. Luonnollisten me-
tano- ja metylotrofien yhdisteiden tuotantokyky on geenimuokkausmahdollisuuksien rajallisuuden 
vuoksi vielä pientä, mistä johtuen on kehitetty synteettisiä metano- ja metylotrofeja siirtämällä 
metaaniin ja metanoliin liittyviä aineenvaihduntareittejä biotekniikassa paljon tutkituille ja geneet-
tisesti tunnetuille isäntäbakteereille, kuten Escherichia coli -kannoille. Erityisen haastavaa on tuot-
taa formaldehydin sitojamolekyyliä ribuloosi-5-fosfaattia vain metaanista tai metanolista, minkä 
takia synteettisten metano- ja metylotrofien hiililähteenä on jouduttu käyttämään niiden lisäksi 
erilaisia sokeriyhdisteitä.  

Bioreaktorin lämpötilaa, pH:ta ja metaani- sekä metanolipitoisuutta on seurattava jatkuvasti, 
jotta bakteerien kasvu olisi mahdollisimman tehokasta. Kaasumaisten raaka-aineiden liukenemi-
nen bioreaktorin nestemäisen kasvumediumiin on ollut hyvin haastavaa toteuttaa, ja se on siksi 
olennaisessa osassa prosessin tehostamisen kannalta. Käytetyn metaanin ja hapen liukenemi-
sen parantamiseksi voidaan käyttää esimerkiksi kuplakolonni-, biofilmi- tai jatkuvatoimista sekoi-
tussäiliöreaktoria. Tuotetut yhdisteet ovat pääasiassa olleet korkean arvon aminohappoja ja muita 
orgaanisia yhdisteitä, mutta myös polttoaineiden ja lipidien tuottamista metaanista ja metanolista 
on tutkittu ja kehitetty. 

 
Avainsanat: fermentaatio, geenimuokkaus, metaani, metanoli, RuMP-sykli, synteettinen 

biologia  
 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 

  



ABSTRACT 

Tatu Tiihonen: Utilization of methane and methanol by genetically modified bacteria 
Bachelor’s thesis 
Tampere University 
Bachelor’s Program in Biotechnology and Biomedical Engineering 
May 2022 
 

Different carbon compounds can be converted into value-added chemicals and fuels by utiliz-
ing bacteria fermentation. Methane and methanol are promising one carbon feedstocks due to 
their low price and high availability. This Bachelor’s thesis is a literature review, in which different 
methane and methanol linked metabolic pathways, how they can be genetically modified and 
which kind of chemicals and fuels can be produced by methane and methanol utilizing bacteria 
are gone through. In addition, possible production processes and prospects and challenges re-
lated to biological utilization of methane and methanol are investigated.  

Bacteria utilizing methane as their carbon and energy source are called methanotrophs and 
bacteria utilizing methanol are called methylotrophs. Methane is oxidized into methanol which is 
then oxidized into formaldehyde. Formaldehyde moves into bacterium’s metabolism by RuMP-
cycle (ribulose monophosphate cycle). RuMP cycle and methane and methanol oxidation involve 
specific enzymes, the most important of which are MMO, MDH, HPS and PHI. Natural 
methylotrophs and methanotrophs can be genetically modified by transferring genes that code 
enzymes related to recombinant metabolic pathways which produce different carbon compounds. 
Limitations of genetic tools for natural methanotrophs and methylotrophs cause low production 
titers and challenges in methane and methanol oxidation. Synthetic methylotrophs and metha-
notrophs have been developed to overcome this issue. Genes coding enzymes that are involved 
in methane and methanol oxidation and RuMP-cycle can be transferred into genetically traceable 
and well-studied micro-organisms like Escherichia coli to develop synthetic methanotrophs and 
methylotrophs. Major challenge in synthetic methane and methanol utilization has been the me-
thane and methanol dependent production of ribulose-5-phosphate in which the formaldehyde 
molecule is fixed. Utilization of sugar compounds as additional feedstock to produce ribulose-5-
phosphate has turned out to be a promising solution.  

Process conditions must be optimized to ensure the best possible bacteria growth and pro-
duction of final compounds. Temperature and pH in a bioreactor need to be monitored continu-
ously. The solubility of gaseous compounds like methane and oxygen into the liquid medium has 
turned out to be a bottleneck for the whole process. The solubility can be improved by using and 
developing new kinds of bioreactors like continuous stirred tank, bubble column and biofilm reac-
tors. Produced compounds from methane and methanol by bacteria have mainly been high value 
amino acids and organic acids. Also, production of fuels and lipids by methane and methanol 
utilizing bacteria has been studied and demonstrated.  

  
Keywords: fermentation, genetic engineering, methane, methanol, RuMP cycle, synthetic 

biology 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

asetyyli-CoA  asetyylikoentsyymi-A 
ATP adenosiinitrifosfaatti 
C1-yhdiste  yksihiilinen yhdiste 
C4-yhdiste  neljähiilinen yhdiste 
CDW cell dry weight, solun kuivapaino 
CRISPR-tekniikka clustered regularly-interspaced short palindromic repeats, tiettyihin 

DNA-jaksoihin perustuva geenimuuntelutekniikka 
CSTR jatkuvatoiminen sekoitussäiliöreaktori 
DPC DNA-proteiiniristiinliittyminen 
ED Entner-Doudoroff-glykolyysireitti 
EMP Embden-Meyerhof-Parnas-reitti 
EMRA Ensemble Modeling for Robust Analysis, mallinnustyökalu heterolo-

gisten aineenvaihduntareittien tehokkuuden arviointiin ja tehostami-
seen 

F6P fruktoosi-6-fosfaatti 
G6P glukoosi-6-fosfaatti 
HCHO formaldehydi 
HPS 3-heksuloosi-6-fosfaattisyntaasi 
kcat reaktionopeusvakio 
Km Michaelisin–Mentenin vakio 
MMO metaanimono-oksygenaasientsyymi 
NAD nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi 
NMDH nikotiiniamidiadeniinidinukleotidista riippuva metanolidehydro-

genaasientsyymi 
PHI 6-fosfo-3-heksuloisomeraasi 
PMDH pyrrolokinoliinikinonista riippuva metanolidehydrogenaasientsyymi 
PP pentoosifosfaattireitti 
PQQ pyrrolokinoliinikinoni 
rpm rounds per minute, kierrosta minuutissa 
Ru5P ribuloosi-5-fosfaatti 
RuMP-sykli ribuloosimonofosfaattisykli 
syt c sytokromi c 
TCA sitruunahappokierto 
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1. JOHDANTO 

Kasvihuonekaasujen käyttö bioteknisten prosessien raaka-aineena on saanut viime ai-

koina paljon huomiota osakseen. Yksi tällaisista kaasuista on yksihiilinen metaani, jolla 

on yli 20-kertainen vaikutus ilmaston lämpenemiseen hiilidioksidiin verrattuna (Haynes 

& Gonzalez, 2014). Maakaasu koostuu pääosin metaanista, minkä lisäksi sitä muodos-

tuu esimerkiksi kaatopaikoilla mädätysreaktion seurauksena ja fossiilisten polttoaineiden 

jatkojalostuksessa. Metaanin ohella myös metanoli on kiinnostava raaka-aine bioteknis-

ten prosessien raaka-aineeksi, sillä se on vesiliukoinen ja sitä voidaan valmistaa kasvi-

huonekaasuista, kuten hiilidioksidista kemiallisen katalyysin kautta. Lisäksi nestefaasina 

se on helposti käsiteltävissä ja kuljetettavissa verrattuna kaasumaisiin raaka-aineisiin.  

Perinteiseen fermentaation raaka-aineeseen sokeriin verrattuna metaani ja metanoli 

ovat vähintään 50 % pelkistyneempiä, mikä mahdollistaa suuremmat tuotepitoisuudet ja 

-saannot (Whitaker et al., 2015). Arvioiden mukaan tulevaisuudessa mahdollisuudet ke-

mikaalien tuotantoon raakaöljystä vähenevät, mutta metaania ja metanolia arvioidaan 

olevan edelleen runsaasti saatavilla (Pfeifenschneider et al., 2017). 

Metaania ja metanolia hiililähteenään hyödyntävät metanotrofiset ja metylotrofiset bak-

teerit muuttavat niitä arvokkaammiksi yhdisteiksi, kuten kemikaaleiksi ja polttoaineiksi. 

Luonnossa esiintyvät metano- ja metylotrofiset bakteerit eivät kuitenkaan tuota teollisia 

kemikaaleja ja polttoaineita tai niiden raaka-aineita siinä määrin, että tuotanto olisi talou-

dellisesti kannattavaa (Ge et al., 2014). Bakteerien aineenvaihduntaa on muokattava ja 

metaanin ja metanolin sitoutumista haluttuihin tuotteisiin lisättävä. Uuden mahdollisuu-

den tähän tuo synteettinen biologia, jonka avulla metaanin ja metanolin sitoutumiseen 

liittyviä aineenvaihduntareittejä voidaan siirtää osaksi hyvin tunnettua ja tutkittua isäntä-

bakteeria, kuten Escherichia coli -kantaa.  

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää kemikaalien ja polttoaineiden tuotanto-

mahdollisuuksia ja -tapoja metaanista ja metanolista geenimuokattuja bakteereja hyö-

dyntämällä. Työssä selvitetään, mitkä seikat tekevät teollisen mittakaavan tuotannosta 

vielä haasteellista, ja mitä aineenvaihduntareittejä metaanin ja metanolin hyödyntämi-

seen liittyy. Lisäksi selvitetään, mitä kemikaaleja ja polttoaineita geenimuokatuilla me-

tano- ja metylotrofisilla bakteereilla voitaisiin tuottaa sekä mitä menetelmiä niiden tuotta-

miseksi voidaan hyödyntää. Luvussa 2 esitellään metaanin ja metanolin hapettumisreitti 

formaldehydiksi sekä formaldehydin sitoutuminen pyruvaattia tuottavaan RuMP-sykliin. 
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Luvussa 3 käsitellään metaania ja metanolia hyödyntävien bakteerien aineenvaihdunnan 

muokkaamista sekä synteettisen biologian luomia mahdollisuuksia metanolin ja metaa-

nin tehokkaampaan hyödyntämiseen. Potentiaalisia geenimuokatuilla bakteereilla tuo-

tettavia kemikaaleja ja polttoaineita, niiden tuotantomahdollisuuksia sekä valmistusme-

netelmiä ja -prosesseja käsitellään luvuissa 4 ja 5. Lisäksi luvussa 6 perehdytään me-

taanin ja metanolin synnyttämiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin biotalouden raaka-ai-

neena. Lopuksi johtopäätöksissä tehdään yhteenveto tämän kandidaatintyön tuloksista. 
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2. METAANIIN JA METANOLIIN LIITTYVÄT AI-
NEENVAIHDUNTAREITIT 

2.1 Metaanin ja metanolin hapettuminen 

Metaania ja metanolia hiili- ja energianlähteenään käyttävillä bakteereilla on useita spe-

sifisiä entsyymejä, joiden avulla metaanin ja metanolin hiiliatomit kyetään sitomaan 

osaksi niiden aineenvaihduntaa. Luonnollisissa metanotrofeissa metaani hapetetaan 

metaanimono-oksygenaasientsyymin (MMO) vaikutuksesta metanoliksi, alla esitetyn 

nettoreaktion mukaisesti: 

𝐶𝐻4 + 𝑂2 + 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 + 𝐻+ → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 + 𝑁𝐴𝐷𝑃+. (1) 

Hapetusreaktiossa tuotettu, tai metylotrofeilla ympäristöstä sidottu metanoli hapetetaan 

edelleen formaldehydiksi, jota voidaan käyttää bakteerien aineenvaihduntareaktioissa 

tuottamaan tarvittavia solukomponentteja. Formaldehydin muodostamiseen tarvittava 

entsyymi on gramnegatiivisilla bakteereilla pyrrolokinoliinikinonista (PQQ) riippuva me-

tanolidehydrogenaasientsyymi (PMDH) ja grampositiivisilla nikotiiniamidiadeniini-

dinukleotidista (NAD) riippuva metanolidehydrogenaasientsyymi (NMDH). Syntynyt for-

maldehydi siirtyy bakteerin keskusmetaboliaan, alfaproteobakteereilla seriinisykliin ja 

gammaproteobakteereilla ribuloosimonofosfaattisykliin (RuMP-sykli). Formaldehydi on 

bakteereille myrkyllistä, joten sen nopea assimilaatio eli sitominen tai dissmilaatio eli ha-

jottaminen on niille elintärkeää. Jos bakteeri ei kykene sitomaan formaldehydiä tarpeeksi 

keskusmetaboliaansa, siirtyy formaldehydi vaihtoehtoiselle reitille, jossa se hapettuu 

edelleen hiilidioksidiksi (CO2) poistuen solusta synnyttämättä biomassaa (Witthoff et al., 

2015). 

2.2 RUMP-sykli 

RuMP-syklin avulla bakteeri kykenee tehokkaasti sitomaan pieninäkin pitoisuuksina 

esiintyvää formaldehydiä keskusmetaboliaansa muodostamalla asetyylikoentsyymi-A:ta 

(asetyyli-CoA). Sykli voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: sitominen, hajoaminen ja 

uudelleenjärjestäytyminen (Brautaset et al., 2007).  Ensimmäisessä vaiheessa formal-

dehydi sidotaan ribuloosi-5-fosfaattimolekyyliin 3-heksuloosi-6-fosfaattisyntaasin (HPS) 

katalysoimana. Muodostunut D-arabino-3-heksuloosi-6-fosfaatti muutetaan fruktoosi-6-

fosfaatiksi 6-fosfo-3-heksuloisomeraasin (PHI) avulla. (Kato et al., 2006) HPS- ja PHI-
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entsyymit ovat RuMP-syklin avainentsyymejä. Näitä entsyymejä tavataan vain formalde-

hydin sidontaan kykenevillä organismeilla, mistä johtuen niitä koodaavien geenien tun-

teminen on synteettisen biologian kannalta kiinnostavaa. (Pfeifenschneider et al., 2017) 

Syntynyt fruktoosi-6-fosfaatti fosforyloidaan fosfofruktokinaasin ja adenosiinitrifosfaatin 

(ATP) avulla, jolloin muodostuu fruktoosi-1,6,-bifosfaatti. Syntynyt molekyyli hajoaa di-

hydroksiasetonifosfaatiksi ja glyseraldehydi-3-fosfaatiksi. Ensin mainittu siirtyy joko 

Embden-Meyerhof-Parnas- (EMP), Entner-Doudoroff- (ED) tai pentoosifosfaattireitille 

(PP) (Kato et al., 2006). Jokaisen reitin kautta nettoreaktiossa syntyy yksi kolmihiilinen 

pyruvaatti kolmesta formaldehydimolekyylistä. RuMP-syklin formaldehydin sitoja ribu-

loosi-5-fosfaatti regeneroidaan glyseraldehydi-3-fosfaatista transketolaasin, transaldo-

laasin ja isomerisaatioreaktioiden kautta. (Yurimoto et al., 2009.) 

Pyruvaatti hapetetaan NAD:n ja pyruvaattidehydrogenaasientsyymin avulla asetyyli-

CoA:ksi, joka osallistuu proteiinien, hiilihydraattien ja lipidien aineenvaihduntareaktioihin 

esimerkiksi sitruunahappokierrossa (Le et al., 2021). Metaanin ja metanolin hapettumi-

nen formaldehydiksi ja formaldehydin sitoutumiseen liittyvät reaktiosarjat RuMP-syklissä 

on esitetty kuvassa 1.   

 

Kuva 1. Metaanin hapettuminen formaldehydiksi ja formaldehydin sitoutuminen 
edelleen RuMP-sykliin. Perustuu lähteeseen (Gęsicka et al., 2021). Syklin 

avainentsyymit on esitetty punaisella. RuMP-syklin kolme vaihetta ovat 1. sitou-
tuminen: formaldehydin liittyminen ribuloosi-5-fosfaattiin, 2. hajoaminen: fruk-
toosi-1,6-bifosfaatin hajoaminen kahtia ja 3. uudelleenjärjestäytyminen: ribu-

loosi-5-fosfaatin regenerointi glyseraldehydi-3-fosfaatista.  
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Formaldehydin sisältämän hiilen sitoutuminen pyruvaattimolekyyliin on eksergoninen re-

aktiosarja, jossa kolmesta formaldehydimolekyylistä (HCHO) muodostuu yksi pyruvaat-

timolekyyli alla olevan nettoreaktion mukaisesti: 

3 𝐻𝐶𝐻𝑂 + 𝐴𝐷𝑃 + 𝑁𝐴𝐷+ → 𝑝𝑦𝑟𝑢𝑣𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖 + 𝐴𝑇𝑃 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻+. (2) 

RuMP-sykli on energeettisesti muita aineenvaihduntareittejä, kuten seriini- (formaldehy-

din sitominen) ja ribuloosibisfosfaattisykliä (hiilidioksidin sitominen) tehokkaampi (Pfei-

fenschneider et al., 2017). Nämä aineenvaihduntareitit tuottavat vain ADP- ja NAD+-mo-

lekyylejä sekä NADH:ta, eivätkä laisinkaan RuMP-syklin tuottamaa ATP:tä (Whitaker et 

al., 2015). ATP-tuotannon vuoksi RuMP-sykliä pidetään tärkeimpänä metaanin ja meta-

nolin sidontaan liittyvänä aineenvaihduntareittinä teollisen biotekniikan ja synteettisen 

biologian näkökulmasta (Dai et al., 2017).  

2.3 Tärkeimmät entsyymit 

Metaanin ja metanolin assimilaatioon liittyvien entsyymien tunteminen sekä niitä koodaa-

vien geenien löytäminen on hyvin tärkeää, kun metylotrofisia bakteereja valjastetaan te-

olliseen käyttöön. Kun entsyymin ominaisuudet ja kinetiikka tunnetaan, voidaan niiden 

toimintaa rajoittavia tekijöitä poistaa sekä istuttaa niitä koodaavia geenejä teollisesti tun-

nettuihin isäntäorganismeihin. Tässä alaluvussa on käsitelty neljää metano- ja metylotro-

fisten bakteerien aineenvaihduntaan liittyvää avainentsyymiä: MMO, MDH, HPS ja PHI. 

Metaanin hapettamisesta kaikilla metanotrofeilla vastaa siis MMO-entsyymi, joka hapet-

taa metaania metanoliksi. Entsyymistä tunnetaan kaksi erilaista isomeeriä: pMMO, joka 

on sitoutunut solun sisäisiin kalvorakenteisiin ja sMMO, joka toimii liukoisena entsyyminä 

solulimassa. PMMO-isomeeriä on löydetty lähes kaikilta tunnetuilta metanotrofeilta, 

mutta sMMO-isomeeriä vain pieneltä osalta metanotrofeja. Molemmat entsyymit toimivat 

oksidaaseina liittämällä happimolekyylin atomit vedelle sekä metanolille. Reaktion 

elektroniluovuttajana on todennäköisimmin ubikinoli, Q8H2. (Kalyuzhnaya et al., 2015) 

PMMO-entsyymiä metaanin hapettamiseen käyttävien bakteerisolujen on havaittu kas-

vavan nopeammin ja tuottavan biomassaa tehokkaammin, verrattuna sMMO:ta käyttä-

viin bakteereihin (Leak & Dalton, 1986). Tämä on arveltu johtuvan siitä, että kalvoraken-

teisiin sitoutuneena pMMO pääsee paremmin vaikutukseen metaanin kanssa (Gęsicka 

et al., 2021). Entsyymiä koodaavat geenit pmoC, pmoB ja pmoA ovat keskittyneet sa-

maan operoniin (O. K. Lee et al., 2016), jolloin niiden säätely on vahvasti linkittynyt toi-

siinsa. PMMO-entsyymin toimintaan vaikuttaa ympäristön kuparikonsentraatio, sillä ent-

syymin aktiivinen keskus vaati toimiakseen sitoutuneen kupari-ionin (Khider et al., 2021).  
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MDH-entsyymi vastaa metanolin hapettamisesta formaldehydiksi. Grampositiivisilla bak-

teereilla metanolin hapettaminen tapahtuu NAD-riippuvalla NMDH:lla ja gramnegatiivi-

silla pyrrolokinoliinikinonista riippuvalla PMDH:lla. Bakteereilla, jotka käyttävät NMDH:ta 

metanolin hapettamiseen, metanolilta irtoava elektroni siirretään NAD+-molekyylille. 

PMDH:ta käyttävillä bakteereilla elektronin vastaanottaja on pyrrolokinoliinikinoni (PQQ).  

MDH:n katalysoimaan reaktioon on kytkeytynyt sytokromi c:n (syt c) pelkistysreaktio (Ka-

lyuzhnaya et al., 2015). PMDH toimii vain aerobisissa olosuhteissa periplasmassa (Kelt-

jens et al., 2014), kun taas NMDH voi toimia sekä aerobisissa että anaerobisissa olosuh-

teissa solun sytosolissa, kuten kuvasta 2 nähdään (J.-Y. Lee et al., 2020). NMDH:n 

Michaelisin–Mentenin vakio Km metanolille on 170 mM ja PMDH:n 0,02 mM (Zhan et al., 

2021). PMDH:lla on siis huomattavasti korkeampi entsyymispesifisyys metanolisubstraa-

tille. PMDH-entsyymikompleksi on kuitenkin hyvin moniosainen ja täten vaikeampi ra-

kentaa isäntäorganismeihin, kuin kaksiosainen NMDH-kompleksi. NMDH:ta löytyy pää-

asiassa termofiilisilta bakteereilta, joten sitä hyödyntävien kantojen on kasvettava 45–55 

°C lämpötilassa. PMDH toimii optimaalisesti 37 °C lämpötilassa, jossa toimivat myös 

monet teollisesti hyödynnettävät bakteerikannat, kuten E. coli. (Zhan et al., 2021)  

MDH:ta ja sen alayksikköjä ilmentävät geenit ovat mdh, mdh1, mdh2 ja mdh3. Näiden 

geenien uskotaan olevan hyvin konservoituneita metylotrofisten bakteerien kesken. 

(Heggeset et al., 2012)  

 

Kuva 2. PMDH- ja pMMO-entsyymin toiminta Kalyuzhnaya et al. (2015) mukaan. 
Metaani siirtyy solun ulkokalvon läpi periplasmaan, jossa se sisäkalvon pinnalla 
olevan pMMO-entsyymin vaikutuksesta hapettuu metanoliksi. PMDH katalysoi 
formaldehydin muodostumista periplasmassa. Formaldehydi joko dissimiloituu 
eli hajoaa hiilidioksidiksi poistuen solusta tai assimiloituu eli sitoutuu bakteerin 

aineenvaihduntaan RuMP-syklin kautta.  

 

3-heksuloosi-6-fosfaattisyntaasi (HPS) katalysoi formaldehydin kondensoitumista ribu-

loosi-5-fosfaatiksi, jolloin muodostuu D-arabino-3-heksuloosi-6-fosfaattimolekyyli. HPS-
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entsyymiä koodaa geeni hps (Heggeset et al., 2012). Entsyymin Km-arvo formaldehydille 

vaihtelee 1–2 mM välillä riippuen bakteerikannasta. Näiden konsentraatioiden yläpuo-

lella formaldehydin pitoisuus on bakteereille jo myrkyllinen. Toimiakseen aktiivisesti 

HSP-entsyymi vaatii kondensaatioreaktioon magnesium- (Mg2+) tai mangaani-ionin 

(Mn2+). Entsyymin tarkkaa toimintaa ja toiminnan säätelyyn osallistuvia geenisekvens-

sejä ja muita tekijöitä ei vielä tunneta tarkkaan, mutta ainakin kasvavan formaldehydin 

pitoisuuden solussa on havaittu nostavan entsyymin aktiivisuutta ja lisäävän sitä koo-

daavan geenin ilmentämistä. (Kato et al., 2006) 

PHI-entsyymi katalysoi D-arabino-3-heksuloosi-6-fosfaatin muodostumista fruktoosi-6-

fosfaatiksi. Entsyymiä koodaava geeni Bacillus methanolicus -bakteerilla ja myös muilla 

metylotrofiaan kykenevillä bakteereilla on phi (Heggeset et al., 2012). D-arabino-3-hek-

suloosi-6-fosfaatti on kemiallisesti hyvin epävakaa yhdiste, minkä takia HPS- ja PHI-ent-

syymien aikaansaamat reaktiot ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja tapahtuvat sar-

jassa. PHI:n on havaittu kykenevän katalysoimaan reaktiota nopeammin, verrattuna 

HPS:n kykyyn tuottaa D-arabino-3-heksuloosi-6-fosfaattia. Tästä johtuen HPS-entsyy-

min katalysoimaa reaktiota pidetään pullonkaulana RuMP-syklin tehokkuudessa sitoa 

formaldehydiä biomassaksi. (Kato et al., 2006) 

 



8 
 

3. LUONNOLLISET JA SYNTEETTISET METYLO- 
JA METANOTROFIT 

3.1 Luonnolliset metylotrofit ja metanotrofit 

Luonnolliset metylotrofiset bakteerit kykenevät käyttämään yksihiilisiä (C1) yhdisteitä, 

kuten metaania, metanolia tai muita metyloituneita yhdisteitä energian- ja hiililähteenään 

(Fei et al., 2014). Metylo- ja metanotrofit jaetaan kahteen pääryhmään sen mukaan, mi-

ten ne sitovat syntyneen formaldehydin aineenvaihduntaansa. Ryhmään 1 kuuluvat 

gammaproteobakteerit, jotka käyttävät aineenvaihdunnassaan luvussa 2 kuvattua 

RuMP-sykliä formaldehydin sitomiseen. Ryhmän 2 alfaproteobakteereilla formaldehydin 

sitoutumisreitti on seriinisykli. (Fei & Pienkos, 2018) Kuten luvussa 2 todettiin, on RuMP-

sykli näistä kahdesta vaihtoehtoisesta sitoutumisreitistä energeettisesti edullisempi sekä 

biotekniikassa ja synteettisessä biologiassa tutkitumpi. Tämän vuoksi tässä työssä tar-

kastellaan vain RuMP-sykliä formaldehydin sitomiseen käyttäviä bakteereja. Metaania 

hyödyntäviin bakteereihin viitataan metanotrofeina ja metanolia hyödyntäviin metylotro-

feina. 

Luonnolliset metano- ja metylotrofit voidaan jakaa fakultatiivisiin ja obligaatteihin baktee-

reihin sen mukaan, kuinka ne pystyvät hyödyntämään C1-substraatteja. Obligaatit me-

tylo- ja metanotrofit tarvitsevat energian- ja hiililähteenään C1-substraatteja, kun taas 

fakultatiiviset käyttävät aineenvaihdunnassaan pääasiassa C1-yhdisteitä, mutta selviy-

tyvät myös olosuhteissa, joissa niitä ei ole käytettävissä. Kaikki puhdasviljelmissä eris-

tetyt ja geneettisesti muokattavissa olevat metanotrofit ovat aerobisia, vaikka myös an-

aerobisia metanotrofeja on löydetty luonnosta. Aerobiset metanotrofit hapettavat metaa-

nia metanoliksi ja sitovat sen sisältämät hiilet osaksi aineenvaihduntareittejä, joissa tuo-

tetaan solulle tarpeellisia molekyylejä, kuten lipidejä ja erilaisia kemikaaleja.  (Fei et al., 

2018) Metaanin hapettamiseen tarvittava energia rajoittaa metaanista saatavan teoreet-

tisen energiasaannon aerobisilla metanotrofeilla 64 %:iin ja hiilen konversion 83 %:iin 

(Haynes & Gonzalez, 2014). Saantoa pienentää myös se, että osa metaanista hapettuu 

edelleen hiilidioksidiksi. Anaerobisiin metanotrofeihin verrattuna aerobisten metanotro-

fien kasvu on nopeampaa ja aineenvaihdunta aktiivisempaa (Lee et al., 2016), mikä te-

kee niistä lupaavampia teollisia tuotanto-organismeja muun muassa kemikaalien ja polt-

toaineiden tuottamiseksi. 
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3.2 Luonnollisten metylotrofien ja metanotrofien aineenvaih-
dunnan muokkaus 

Luonnollisten metano- ja metylotrofien metanolin sitomistehokkuus ja sekundääristen ai-

neenvaihduntatuotteiden valmistus ei kuitenkaan ole tarpeeksi tehokasta verrattuna so-

kereita hyödyntäviin bakteereihin, jotta niitä voitaisiin hyödyntää suoraan teollisessa mit-

takaavassa. Lisäksi niiden kyky sietää kasvualustassa ja solun sisällä olevaa metanolia 

on rajoittunutta.  (Guo et al., 2017) Eri metylotrofisten bakteerien kyky sietää metanolia 

ja sen hapettumistuotetta formaldehydiä vaihtelee, ja siksi aineenvaihduntareittejä on 

muokattava, jotta hiili sitoutuisi haluttuihin tuotteisiin, eikä poistuisi hiilidioksidina ulos so-

lusta. Lisäksi sopivan bakteerikannan, jonka luonnollinen kyky hapettaa metaania tai me-

tanolia on valmiiksi korkea, löytäminen ja eristäminen on avainasemassa. Lupaavaksi 

muokattavaksi bakteereiksi ovat osoittautuneet Methylomonas suvun lajit, joiden kah-

dentumisaika vaihtelee välillä 2–3 tuntia. Metanotrofeja on löydetty metaanirikkailta alu-

eilta, kuten öljykentiltä, kaatopaikoilta, viemärilietteestä, merivesien sedimenteistä, kos-

teikoilta ja biokaasulaitoksilta (Gęsicka et al., 2021).  Jätelietteestä eristetty Methylomo-

nas suvun DH-1-kanta kykeni tuottamaan luonnollisesti metaanista metanolia tunnissa 

pitoisuudella 0,332 g/l, joka on jopa kaksi kertaa tehokkaammin, kuin aikaisemmin eris-

tetyillä bakteerikannoilla (Hur et al., 2017). Tämän kannan kyky sietää metanolia ilman 

myrkyttymistä ja solukasvun hidastumista oli korkea, metanolitilavuuden ollessa suurim-

millaan 7 % koko kasvuliuoksen tilavuudesta. Korkea metanolinsietokyky mahdollistaa 

metaanin tehokkaamman konversion metanoliksi sekä suuremmat lopputuotesaannot, 

kun metanolipitoisuus ei rajoita bakteerin aineenvaihduntaa.  

Lupaavien bakteerikantojen genomin sekvensoinnin avulla voidaan tunnistaa metaa-

nikonversion tehokkuuteen vaikuttavia säätelijägeenejä sekä tärkeitä entsyymejä tuotta-

via geenejä. Eristetyn Methylomonas suvun DH-1-kannan genomin sekvensointi osoitti, 

että bakteerikannalla on kaikki luvussa 2 esitettyjen entsyymien tuottamiseen tarvittavat 

geenit. Lisäksi kannalla havaittiin esiintyvän aktiivisena EMP-, PP- ja ED-reittien sekä 

sitruunahappokierron (TCA) avainentsyymejä koodaavia geenejä. Kannalta löydettiin 

myös toissijaisia aineenvaihduntareittejä, jotka eivät ole bakteerin kasvun, kehittymisen 

tai lisääntymisen kannalta välttämättömiä. Tällaisia reittejä ovat isoprenoidi- ja karote-

noidireitit, joiden avulla kanta luo itselleen kilpailuetua elinympäristössään. (A. Nguyen 

et al. 2018b) Isoprenoideja voidaan käyttää muun muassa lääkkeissä, ravinteissa ja kos-

metiikassa. Karotenoideja puolestaan esimerkiksi antioksidanttina ja lisäaineena. Teolli-

sesti kiinnostavien aineenvaihduntareittien löytäminen luonnollisista bakteerikannoista 

luo mahdollisuuksia reittien tehostamiseen ja korkean lisäarvon tuotteiden valmistami-

seen biologisin menetelmin.  
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Metanotrofeille sekä metylotrofeille on kehitetty työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla nii-

den metaboliaa sekä geneettistä perimää voidaan muuttaa. Verrattuna perinteiseen mu-

taatiojalostukseen, joka vaatii useita mutaatioita ja solunjakautumisia (Henard et al., 

2018), nopeuttavat metylo- ja metanotrofeille suunnitellut geenitekniikat kantojen kehi-

tystä huomattavasti (Tapscott et al., 2019). RK2/RP4- replikaatiokohdan sisältävän plas-

midin vieminen bakteeriin konjugaation avulla on yleisin tapa siirtää vieraita geenejä me-

tanotrofeihin sekä metylotrofeihin (Kalyuzhnaya et al., 2015). Plasmidin luovuttajakan-

tana on yleisimmin käytetty muokattua E. coli S17-1-kantaa (Hwang et al., 2018). Kon-

jugaation lisäksi integraatio- ja deleetiovektoreita sekä elektroporaatiota on hyödynnetty 

geenien lisäämisessä bakteerin perimään, sekä ei-haluttujen geenien poistamiseen pe-

rimästä (Matsen et al. 2013; A. Nguyen et al. 2018a). Metano- ja metylotrofeille luotujen 

geneettisten työkalujen, kuten CRISPR-pohjaisten (clustered regularly-interspaced short 

palindromic repeats) tekniikoiden kehittyessä metanotrofien aineenvaihdunnan muok-

kaamisesta tulee todennäköisesti nopeampaa, kuten muiden organismien kohdalla on 

havaittu (Tapscott et al., 2019). 

Luonnossa esiintyvien obligaattien matanotrofien kyky tuottaa teollisesti kiinnostavia hii-

liyhdisteitä on rajoittunut, minkä vuoksi uusien aineenvaihduntareittien siirtämistä niihin 

on tutkittu. Metanotrofit tuottavat RuMP-syklillä pyruvaaattimolekyyliä, joka on monien 

tunnettujen kemikaaleja ja biopolttoaineita tuottavien aineenvaihduntareittien välituote. 

Pyruvaatti- ja asetyyli-CoA-johdannaisia yhdisteitä tuottavien aineenvaihduntareittien is-

tuttaminen osaksi metanotrofin metaboliaa mahdollistaa teoriassa kemikaalien ja biopolt-

toaineiden tuottamisen metaanista. (Kalyuzhnaya et al., 2015) Tämän vuoksi pyruvaatin 

muodostumista täytyisi tehostaa ja nopeuttaa, jotta päästäisiin parempiin lopputuo-

tesaantoihin. Pyruvaatin muodostumista hidastaa RuMP-syklin sokeriyhdisteistä muo-

dostuva glykogeeni, jonka tuotanto teollisissa metanotrofikannoissa tulisi estää. (Ka-

lyuzhnaya et al., 2015) Pyruvaatin fermentoituminen laktaatiksi vähentää myös ener-

giasaantoa, joten sitä muodostavan laktaattidehydrogenaasientsyymin toiminta tulisi eli-

minoida.  

Methylomicrobium buryatense AP18-kannan lipidituotantoa pyrittiin tehostamaan poista-

malla kannalta deleetiovektorin avulla kolme geeniä: sps, glgA1 ja glgA2. Nämä geenit 

vaikuttavat hiilen varastoitumiseen glykogeeniksi. Geenien poistamisen avulla hiili saa-

tiin tehokkaammin ohjattua lipidisynteesiin. Muokatun kannan kahdentumisnopeus oli 

parhaimmillaan noin 4 tuntia ja lipidituotanto 45,4 mg/l/h, joka on kolminkertainen aikai-

semmin kasvatettuihin kantoihin verrattuna (Dong et al., 2017). Myös solun biomassan 

tuotanto tehostui verrattuna mutatoimattomaan kantaan. Metaanin ja hapen otto soluihin 

kasvoi 45 %. Samalla hiilidioksidin tuotanto pelkistysreaktioiden kautta kuitenkin lisääntyi 
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100 %, mikä selittyy muokatun kannan lipidituotannon lisääntyneellä energiatarpeella. 

Hiilidioksidin muodostuminen pienentää hiilikonversiota, jota päinvastoin pyritään nosta-

maan. (Fei et al., 2018) 

Le et al. (2021) rakensivat Methylotuvimicrobium alcaliphilum-bakteerin kantaan 20Z uu-

den 2,3-butaanidiolin biosynteettisen reitin, jossa bakteerikanta käytti metaanin ohella 

glyserolia hiiliyhdisteiden muodostamiseen. Metaania luonnollisesti substraattinaan 

käyttävän bakteerikannan 2,3-butaanidiolisaanto kasvoi nelinkertaiseksi, verrattuna kas-

vuolosuhteisiin, joissa käytettävissä oli vain metaania. Bakteerikannan kykyä metanolin 

tuotantoon tutkittiin tekemällä bakteerin MDH:ta koodaavat mxaF- ja xoxF-geenit toimi-

mattomaksi. Kanta pystyi tuottamaan metaanista metanolia, kun solukasvuun ja energi-

antuotantoon käytettiin glyserolia. Metanolin saanto metaanista oli kuitenkin vaatimaton, 

sillä vain 0,484 grammaa metanolia saatiin tuotettua grammasta metaania (Le et al., 

2021).  

Luonnollisen obligaatin metanotrofin M. buryatense 5GB1C-kannan genomin sekven-

sointi osoitti bakteerin keskusaineenvaihduntareittien olevan samankaltaisia teollisesti 

paljon käytettyjen E. coli-kantojen kanssa. Kanta tuottaa luonnollisesti muun muassa 

asetyyli-CoA:ta, jota voidaan käyttää toissijaisten aineenvaihduntareittien lähtöaineena. 

Lisäksi kannan kahdentumisaika on noin 2 tuntia, mikä tekee siitä yhden nopeimmin 

kasvavista metanotrofeista ja samalla kiinnostavan alustan metaanin teolliselle jalostuk-

selle. Kantaan siirrettiin plasmidivektorin avulla E. coli-bakteerissa ilmenevät käänteisen 

beetaoksidaatioreitin entsyymejä koodaavat geenit. Käänteinen beetaoksidaatio tuottaa 

asetyyli-CoA:sta neljähiilisiä (C4) rasvahappoja, joita voidaan käyttää teollisesti poly-

meerien ja biopolttoaineiden raaka-aineena. Tuotettu bakteerikanta tuotti onnistuneesti 

C4-rasvahappoja käyttäen metaania sekä hiili- että energianlähteenään. Lopputuotepi-

toisuudeksi saatiin noin 0,15 g/l, joka on kuitenkin huomattavasti vähemmän, kuin glu-

koosia substraattinaan käyttävillä E. coli-kannoilla. Tutkimuksessa havaittiin heterologis-

ten geenien ilmentämisen M. buryatense 5GB1C-kannassa rajoittavan beetaoksidaa-

tioreitin tehokkuutta. (Garg et al., 2018) Luonnollisia metanotrofeja muokattaessa ja he-

terologisia aineenvaihduntareittejä niihin siirtäessä on tärkeä vertailla eri geenivarianttien 

ja entsyymi-isomeerien tehokkuutta, jotta tuotettavan bakteerikannan toiminta olisi mah-

dollisimman tehokasta.  

M. buryatense-bakteerikannan kykyä myös laktaatin tuotantoon on tutkittu heterologisten 

synteesireittien avulla. Laktaatin muodostamiseen vaadittavien entsyymien geenit siir-

rettiin Lactobacillus-kannalta M. buryatense-bakteerille sille kehitetyn plasmidivektorin 

avulla. Kanta kykeni tuottamaan laktaattia pitoisuudella 1,3 g/l, mikä on kuitenkin 100 

kertaa vähemmän, kuin mitä sokeria hiililähteenään käyttävät laktaattia muodostavat 
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bakteerit kykenevät tuottamaan. Metaanin sitoutumistehokkuus oli suurin pullonkaula 

laktaatin tuotannolle, sillä vain 2 % syötetystä metaanista päätyi bakteerin aineenvaih-

duntaan. Lisäksi sitoutuneesta hiilestä noin 10 % poistui solusta formaattina, asetaattina 

ja hiilidioksidina, mikä vähensi laktaatin tuotantoa. (Henard et al., 2016) Lopputuotteen 

tehokkaamman saannon mahdollistamiseksi hiilen sitoutumista bakteerin aineenvaih-

duntaan tulisi tehostaa, ja hiilen poistumista ei-haluttuina yhdisteinä pitäisi pyrkiä vähen-

tämään.  

E. coli-bakteerista siirrettyjen geenien toimintaa on tutkittu myös metylotrofisilla baktee-

reilla, kuten B. methanolicus MGA3-kannalla (Naerdal et al., 2019). Kannan kykyä tuot-

taa muun muassa kadaveriinia on tutkittu. Kanta tuottaa luonnollisesti metanolista l-lysii-

niä, josta sopivan entsyymin läsnä ollessa voidaan tuottaa edelleen kadaveriinia. Bak-

teerilla ei kuitenkaan luonnostaan ole kadaveriinin tuotantoon tarvittavia geenejä, joten 

ne on siirrettävä E. coli-bakteerilta. Kloonamalla geenit ldcC ja cadA plasmidivektoreihin 

ja viemällä ne osaksi eri B. methanolicus-bakteerin genomia voidaan saavuttaa kadave-

riinin tuotantokyky, jota ei luonnostaan bakteerikannalla ole. Sekä cadA- että ldcC-gee-

nien ilmentämisessä heterologisesti on onnistuttu. CadA-geenin koodaaman entsyymin 

kadaveriinituotannon on havaittu olevan tehokkaampaa heterologisesti ilmennettynä, 

sillä näin kadaveriinia on kyetty tuottamaan 420 mg/l, mikä on yli kolme kertaa ldcC-

geenin ilmentämän entsyymin kadaveriinituotantoa enemmän. (Naerdal et al., 2019) 

3.3 Synteettiset metylotrofit 

Vaikka erilaisten yhdisteiden tuotantoreittejä voidaankin siirtää osaksi luonnollisten me-

tylotrofien aineenvaihduntaa, rajoittavat luonnollisten bakteerien kasvunopeus ja meta-

nolin talteenottokyky teollisten yhdisteiden tuottamista. Siirtämällä metanolin sitoutumi-

seen liittyvien aineenvaihduntareittien geenejä nopeasti kasvaviin ja geneettisesti tun-

nettuihin isäntäbakteereihin voidaan luoda synteettisiä metylotrofeja, joilla voi olla enem-

män teollista potentiaalia verrattuna luonnollisiin geneettisesti muokattuihin metylotrofei-

hin.  

Teollisesti merkittävän bakteerikannan, kuten E. coli -bakteerin tutkimus metaanin ja me-

tanolin konversioon on ollut viime vuosina kiivasta (F. Y.-H. Chen et al., 2020; Wang et 

al., 2017; Whitaker et al., 2017). Teoriassa vain kolmen luvussa 2.3 esitellyn entsyymin 

(MDH, HPS, PHI) vieminen osaksi isäntäsolun aineenvaihduntaa mahdollistaisi synteet-

tisen metylotrofian (Zhang et al., 2017). Käytännössä tämä ei ole kuitenkaan ollut niin 

yksinkertaista (Müller et al., 2015; Whitaker et al., 2017; Witthoff et al., 2015), sillä bak-
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teerikannat ovat vaatineen metanolin lisäksi muitakin substraatteja tuottaakseen raken-

nusaineitaan. Tämän vuoksi on tärkeää löytää metanolin hyödyntämistä rajoittavat tekijät 

synteettisten bakteerikantojen aineenvaihdunnassa (Tuyishime et al., 2018).  

Metanolin hapettamisesta vastaavan MDH-entsyymin toiminta synteettisissä metylotro-

feissa mahdollistaa metanolin hyödyntämisen biomassan synteesiin sekä arvokkaiden 

yhdisteiden tuottamiseen. Metanolin aineenvaihduntareittejä on onnistuttu luomaan sekä 

Corynebacterium glutamicum - (Hennig et al., 2020; Witthoff et al., 2015) että E. coli -

bakteereille (F. Y.-H. Chen et al., 2020; Whitaker et al., 2017). Ensimmäinen synteettinen 

metanolin assimilaatioreitti luotiin E. coli-bakteerille vuonna 2015 (Müller et al., 2015). 

Tutkimuksessa havaittiin, että NAD-riippuvan NMDH-entsyymin ilmentäminen isäntäso-

lussa on lupaavin metanolin hyödyntämiseen johtava lähestymistapa, sillä sen on ha-

vaittu toimivan myös anaerobisissa olosuhteissa. NMDH:n sekä HPS- ja HPI-entsyymien 

ilmentäminen johti metanolin sitoutumiseen bakteerin keskusmetaboliaan jopa 40 %:n 

tehokkuudella, kun riboosia käytettiin lisäsubstraattina. Tutkittaessa luonnollisista me-

tylotrofeista eristettyjä RuMP-syklin geenejä osoittautuivat Bacillus methanolicus-bak-

teerin geenien tuottamat entsyymit kaikkein tehokkaimmiksi.  

Witthoff et al. (2015) tutkivat laboratorio-olosuhteissa metanolin hapettumista ja formal-

dehydin sitoutumista C. glutamicum -bakteerikannassa hyödyntämällä synteettistä 

RuMP-sykliä. Geenit mdh, mdh3, ja act, jotka sisältävät MDH-entsyymin koodaamiseen 

tarvittavan tiedon, eristettiin luonnollisesta Bacillus methanolicus -metylotrofista ja siiret-

tiin plasmidivektorin avulla isäntäsoluun. RuMP-syklin avainentsyymejä koodaavat gee-

nit hps ja phi siirrettiin isäntäsolun genomiseen DNA:han Bacillus subtilis -kannasta. Käy-

tettäessä metanoli- ja glukoosipohjaista kasvulientä C. glutamicum -kannan RuMP-sykli 

aktivoitui metanolin hapettuessa formaldehydiksi ja sen edelleen assimiloituen solun bio-

massaksi. Käytetty bakteerikanta ei kuitenkaan pystynyt kasvamaan pelkällä metanoli-

substraatilla. Suurilla metanolisubstraattikonsentraatioilla suurin osa formaldehydistä 

hapettui hiilidioksidiksi, jolloin hiilen sitoutuminen ja yhdisteiden tuotanto väheni huomat-

tavasti. Kun formaldehydin hapettumisreitti eliminoitiin solussa, aiheutti formaldehydin 

kerääntyminen soluun sen myrkyttymisen inhiboiden sen kasvua. Tutkimuksen perus-

teella formaldehydin sitoutuminen synteettisissä aineenvaihduntareiteissä ei ole vielä riit-

tävän tehokasta, jotta sen solunsisäinen konsentraatio pysyisi bakteerin kasvulle sopi-

vana.  

Synteettistä RuMP-sykliä C. glutamicum -bakteerilla tutkineet Hennig et al.  (2020) on-

nistuivat luomaan bakteerista obligaatin metanolille. Bakteerikanta ei kuitenkaan kyennyt 

kasvamaan pelkällä metanolisubstraatilla, vaan se tarvitsi kasvaakseen myös ksyloosia 

tai riboosia. He onnistuivat parantamaan formaldehydin sitoutumista biomassaan niin, 
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että laboratorioevoluution jälkeen metanolista noin 70 % sitoutui RuMP-sykliin ja loput 

30 % prosenttia poistui hiilidioksidina formaldehydin hapettumisen kautta. Kannan kas-

vun havaittiin olevan nopeinta, kun lisäsubstraattina käytettiin riboosia. Kasvunopeus oli 

tällöin 0,1 h-1, eli yksi kahdentuminen joka kymmenes tunti.   

Metanolin hyödyntämistä rajoittavia tekijöitä geneettisesti muunnelluilla bakteerikan-

noilla tutkineet F.Y.-H Chen. et al. (2020) havaitsivat DNA-proteiiniristiinliittymisen (DPC) 

aiheuttavan DNA:n epätäydellistä lukemista ja entsyymien tuotannon estymistä. 

DPC:ssä proteiini ja DNA-juoste liittyvät toisiinsa kovalenttisesti, mikä voi johtaa mutaa-

tioihin, perimän epävakauteen ja jopa solun kuolemaan (Klages-Mundt & Li, 2017). Ri-

buloosi-5-fosfaatin regenerointitehokkuuden havaittiin olevan avainasemassa DPC:n 

välttämiseksi. Ribuloosi-5-fosfaatti sitoo formaldehydin siirtäen sen osaksi bakteerin ai-

neenvaihduntaa. Jos sitä ei ole saatavilla tarpeeksi, formaldehydi kertyy soluun aiheut-

taen DPC:tä. Ribuloosi-5-fosfaatin regeneraationopeuteen vaikuttaa glykolyysin, pen-

toosifosfaatti-, RuMP- ja ED-reittien keskinäinen tasapaino, joka synteettisillä bakteeri-

kannoilla on haasteellista saavuttaa. Luonnossa esiintyvät metylotrofit ovat kehittyneet 

luonnollisen evoluution kautta, joten niiden aineenvaihduntareittien välinen tasapaino on 

optimoitunut vallitseviin olosuhteisiin. Evoluution avulla saavutettava tasapaino on hi-

dasta ja ei siksi sovellu synteettisten metylotrofien tuottamiseen. F.Y.-H. Chen et al. 

(2020) käyttivät laskennallista EMRA-metodia (Ensemble Modeling for Robust Analysis) 

synteettisen E. coli -kannan aineenvaihduntareittien tasapainon saavuttamiseksi. Meto-

din avulla voidaan määrittää entsyymien ilmentämisessä ja kinetiikassa esiintyvien häi-

riöiden todennäköisyydet, jotka vaikuttavat tasapainotilan epävakauteen. EMRA-meto-

din sekä kokogenomin sekvensoinnin avulla kyettiin määrittämään bakteerikannan ge-

nomin metanolikasvulle edulliset mutaatiot sekä kopiolukumuutokset. Esimerkiksi fosfo-

glukoosi-isomeraasia koodaavan pgi-geenin 12 emäsparin deleetio kasvatti synteettisen 

metylotrofin aktiivisuutta. Tutkitun synteettisen E. coli -kannan kahdentumisaika sen kas-

vaessa pelkällä metanolisubstraatilla oli 8,5 h ja sen metanolitoleranssi 1,2 mM. Kah-

dentumisaika on edelleen hitaampi kuin luonnollisilla metylotrofeilla, kuten Methylobac-

terium extorquens -bakteerikannoilla (4–6 h) (Belkhelfa et al., 2019) ja sokeria hiililäh-

teenään käyttävillä E. coli -kannoilla (20 min) (Jiang et al., 2021), mutta nopeampi kuin 

aikaisemmin tuotetuilla synteettisillä kannoilla, kuten Corynebacterium glutamicum -bak-

teerikannoilla (10 h) (Hennig et al., 2020). Laskennallisten tietokantoihin perustuvien me-

netelmien avulla bakteerien aineenvaihduntaa sekä sen eri osien vaikutusta toisiinsa 

voidaan ymmärtää paremmin ja näin optimoida varsinkin metanolin hapettumiseen ja 

formaldehydin sitoutumiseen liittyviä reaktioita.  
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3.4 Synteettiset metanotrofit 

Metaanin hyödyntämistä synteettisten metanotrofien avulla on tutkittu viime vuosiin 

saakka melko vähän, mikä luultavasti johtuu siitä, että metaanin hapettamisesta vastaa-

van MMO-entsyymin heterologinen ilmentäminen on osoittautunut suureksi haasteeksi 

(Jiang et al., 2021). MMO-entsyymin aktivaatio isäntäsolussa onkin suurin este metaanin 

hyödyntämiselle synteettisissä metanotrofeissa (Hwang et al., 2018). Metaanin etu 

raaka-aineena verrattuna metanoliin on sen alhaisempi markkinahinta (Whitaker et al., 

2015), minkä takia sen hyödyntämiseen liittyvään tutkimukseen synteettisillä metanotro-

feilla on nyt panostettu. Ensimmäinen onnistunut pMMO-entsyymin ilmentäminen E. coli-

bakteerissa toteutettiin Methylococcus capsulatus -bakteerista eristetyillä pMMO-entsyy-

miä koodaavilla geeneillä (Kim et al., 2019). Tutkimuksessa ilmennetyn pMMO-entsyy-

min kinetiikka oli hyvin lähellä luonnollisen entsyymin kinetiikkaa Km-arvon ollessa 72 μM 

ja reaktionopeusvakion kcat 0,084 s-1. Entsyymi toimi kuitenkin vain solun ulkopuolella (in 

vitro), eikä sen aktiivisuutta solun sisällä (in vivo) kyetty havaitsemaan. Jotta synteettisen 

metanotrofin teollinen potentiaali voitaisiin ymmärtää, tulisi metaani kyetä hapettamaan 

MMO-entsyymillä solun sisällä. PMMO:n sijaan liukoisen sMMO-entsyymin ilmentämi-

nen heterologisesti on osoittautunut toimivimmaksi metaanin hapettamistavaksi E- coli-

bakteerikannoilla. (Gregory et al., 2021) 

E. coli -bakteerin muuttamista synteettiseksi metanotrofiksi ovat tutkineet esimerkiksi 

Bennett et al. (2021). SMMO-entsyymin koodaavat geenit eristettiin M. capsulatus -bak-

teerista ja siirrettiin osaksi E. colin genomia. Entsyymin raportoitiin toimivan solun sisällä, 

mitä ei aikaisemmin ollut saavutettu.  Valmistettu synteettinen metanotrofi kykeni rapor-

toitujen tulosten perusteella tuottamaan metaanista metanolia kuitenkin vain noin 85 

mg/gCDW (milligrammaa suhteessa grammaan solun kuivapainosta), kun luonnollisilla 

metanotrofeilla vastaava luku on 100–1000 mg/gCDW. Teollisesti tehokkaan ja kaupal-

lisesti merkityksellisen tuotannon saavuttamiseksi metanolin tuotantonopeuden on ol-

tava arvioiden mukaan vähintään 400 mg/gCDW (Bennett et al., 2021).  

Kun sama sMMO:ta koodaava geeni siirretään osaksi aikaisemmin geenimuokatun me-

tanolia ja glukoosia asetonin valmistamiseen hyödyntävän E. coli -kannan aineenvaih-

duntaa, voi olla mahdollista tuottaa ensimmäistä kertaa nestemäistä kemikaalia synteet-

tisellä metanotrofilla. Kannalta tulee poistaa fosfoglukoosi-isomeraasia koodaava pgi-

geeni ja lisäksi formaldehydin dissimilaatioreitti hiilidioksidiksi on eliminoitava, poista-

malla frmA-geeni. Poistamalla pgi-geeni voidaan glukoosia käyttää tuottamaan ribuloosi-

5-fosfaattia, johon formaldehydi RuMP-syklissä sitoutuu. Tällä lähestymistavalla metaa-

nia ei kulu ribuloosi-5-fosfaatin regenerointiin, jolloin voidaan saavuttaa suurempi hiili-
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konversio metaanista asetoniksi. Kantaan voidaan lisätä metanolin ja formaldehydin as-

similaatioon ja asetonin muodostumiseen liittyviä heterologisia geenejä plasmidien 

avulla. Kuvassa 3 esitetään muokatun kannan yksinkertaistettu metaanin ja glukoosin 

aineenvaihdunta. Poistetut geenit on kuvattu punaisella ja lisätyt vihreällä. Tätä muokat-

tua bakteerikantaa tutkineet Bennet et al. (2021) väitetysti kykenivät tuottamaan metaa-

nista sekä glukoosista asetonia. Kanta kykeni raportoitujen tulosten mukaan hapetta-

maan metaania metanoliksi noin 30 mM-pitoisuuteen ja tuottamaan asetonia 8 mM:iin 

saakka.  Noin 10 % valmistetun asetonin hiilestä oli peräisin käytetystä metaanista. (Ben-

nett et al., 2021). Tutkimus on vielä hyvin tuore, minkä takia sen sisältämiä johtopäätök-

siä ei ole vielä vertaisarvioinnin avulla kyetty todentamaan. Suurena haasteena on kui-

tenkin saada metaanimolekyylien sisältämät hiiliatomit siirtymään haluttuihin lopputuot-

teisiin.  

 

Kuva 3. Mahdollinen synteettisen metanotrofisen E. colin muokattu aineenvaih-
dunta asetonin tuotantoon. Perustuu lähteeseen (Bennett et al., 2018; 2021). 
Pgi-geeni poistamalla voidaan glukoosia käyttää ribuloosi-5-fosfaatin (Ru5P) 

tuottamiseen estämällä glukoosi-6-fosfaatin (G6P) muodostuminen fruktoosi-6-
fosfaaatiksi (F6P). Formaldehydin dissimilaatio hiilidioksidina estetään poista-
malla frmA-geeni. Geenien thl, ctfAB ja adc avulla bakteeri kykenee muunta-

maan metaanin ja glukoosin hiiltä nestemäiseksi asetoniksi.  

 

Metaanin hiilikonversion tehostaminen kohti tuotettavia yhdisteitä on tärkeässä osassa, 

kun synteettisiä metanotrofeja kehitetään edelleen kohti teollista käyttöä. Myös metaanin 
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hapettamisesta vastaavan MMO-entsyymin sekä myös muiden heterologisten entsyy-

mien toimintaa synteettisissä metanotrofeissa tulee parantaa, jotta metaanin sitoutumi-

nen aineenvaihduntaan paranisi, ja jotta yhdisteitä voitaisiin tuottaa entistä suuremmalla 

volyymilla.  
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4. TUOTETTAVAT YHDISTEET 

Bakteerien aineenvaihdunnan muokkaaminen ja synteettinen biologia mahdollistava eri-

laisten kemikaalien ja polttoaineiden valmistamisen metaanista ja metanolista. Tässä lu-

vussa tarkastellaan kirjallisuudessa kuvattuja mahdollisuuksia tuottaa kemiakaaleja sekä 

polttoaineita käyttäen substraattina metaania ja metanolia.  

4.1 Kemikaalit 

Kemikaaleja valmistetaan vielä pääosin fossiilisista raaka-aineista, kuten öljystä. Metaa-

nilla ja metanolilla on kuitenkin potentiaalia erityisesti korkean jalostusasteen kemikaa-

lien valmistuksessa. Tässä luvussa tarkastellaan kemikaaleja, joita on kyetty tuottamaan 

geenimuokatuilla metano- ja metylotrofisilla bakteereilla. Yhteenveto kemikaaleista ja nii-

den käyttökohteista on esitetty taulukossa 1. 

 

 Metaanista ja metanolista biokonversiolla tuotettavia kemikaaleja ja niiden käyttökohteita  

Tuotettu yhdiste Käyttökohde 

K
a
ro

te
n
o

id
it
 

Lykopeeni väriaine ruokateollisuudessa 

Astaksantiini 
antioksidantti ruoka- ja lääketeollisuu-
dessa 

A
m

in
o

h
a
p

o
t 

Glutamaatti aromivahvenne ruokateollisuudessa 

Lysiini rehu- ja lääketeollisuuden lisäaine 

K
a
rb

o
k
s
y
y
lih

a
p
o

t 

Mesakonihappo palonestoaine 

Metyylisukkiinihappo uusiutuvan muovin raaka-aine 

Laktaatti 
uusitutuvan muovin raaka-aine, lääke- ja 
kosmetiikkateollisuudessa liuottimena, li-
säaineena ruokateollisuudessa 

Ektoiini 
entsyymien stabilointiaine lääke- ja kos-
metiikkateollisuudessa 

M
u
u
t 

Asetoni 
liuotin, hiiliyhdisteiden valmistuksen läh-
töaine 

Metanoli liuotin, kemiallisten synteesien lähtöaine 

2,3-butaanidioli teollisuuskemikaali 
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Karotenoidit ovat isoprenoidiyhdisteitä, joita käytetään paljon esimerkiksi väriaineina 

ruoissa ja rehuissa. Niillä on myös antioksidanttisia vaikutuksia kaksoissidoksellisen ket-

jurakenteen sekä ketoni- ja hydroksyyliryhmien ansiosta, joten niillä on käyttökohteita 

myös kosmetiikassa ja lääketeollisuudessa ravintolisinä. Tällä hetkellä suurin osa karo-

tenoideista valmistetaan kemiallisilla synteeseillä, mutta kehittyneen mikrobiologisen ja 

synteettisen biologian tietämyksen ansiosta kiinnostus biosynteesiä kohtaan on lisään-

tynyt. Karotenoideja ovat muun muassa lykopeeni, β-karoteeni ja astaksantiini. (Jeon et 

al., 2019) Lykopeeniä on kyetty tuottamaan Methylomonas sp. ZR1-kannan avulla me-

taania substraattina käyttäen (Guo et al., 2017). Metanolista on tuotettu astaksantiinia, 

jota käytetään ravintolisänä ja rehuna kalan kasvatuksessa. Astaksantiinin biosynteetti-

sen reitin geenit lisättiin muokattuun Methylomonas sp 16a-kantaan. Kanta kykeni tuot-

tamaan astaksantiinia saannolla 2,4 mg/gCDW (Ye et al., 2007), mikä ei kuitenkaan vielä 

riitä kilpailemaan kemiallisen synteesin kanssa.  

Orgaaniset hapot ovat suuri joukko kemiallisia yhdisteitä, joita hyödynnetään muun mu-

assa ruoka-, lääke-, kosmetiikka- ja tekstiiliteollisuudessa. Orgaanisiin happoihin kuulu-

vat esimerkiksi karboksyylihapot, joita on tuotettu metanolista ainakin M. extorquens-

bakteerikannoilla. Geneettisesti muokatut bakteerikannat ovat tuottaneet metanolista 

mesakoni- sekä metyylisukkiinihappoa, joita voidaan käyttää uusiutuvan muovin raaka-

aineina sekä palonestoaineina. (Sonntag et al., 2014) Laktaattia on tuotettu M. bu-

ryatense -bakteerikannoilla metaanista (Henard et al., 2016). Kadaveriinia, jota voidaan 

käyttää täysin bioperäisen polyamidin valmistukseen, on saatu tuotettua synteettisellä 

C. glutamicum -bakteerikannalla. Ektoiinia, joka on entsyymejä, DNA-proteiinikomplek-

seja ja nukleiinihappoja stabiloiva yhdiste, on tuotettu pääasiassa muokatuilla M. alca-

liphilum -bakteerikannoilla. Ektoiinilla on lupaavia käyttökohteita muun muassa lääke- ja 

ravinneteollisuudessa. (Cantera et al., 2020) Muita metaanista valmistettuja orgaanisia 

happoja ovat voihappo, etikkahappo, mukonihappo, meripihkahappo. Näiden tuotanto-

pitoisuudet ovat olleet alle 0,2 g/l. (Gęsicka et al., 2021)  C. glutamicum -bakteereilla on 

valmistettu myös glutamaattia, joka on ruokateollisuudessa käytetty aromivahvenne ja 

yksi yleisimmistä luonnossa esiintyvistä aminohapoista. (A. Y. Chen & Lan, 2020; Tuyis-

hime et al., 2018) Aminohappoja käytetään paljon ruoka- ja rehuteollisuudessa. Vuonna 

2021 aminohappojen tuotanto oli yli 10 miljoona tonnia (Research and Markets Adds 

Report: Amino Acids Market, 2022). Suuren tuotantomäärän vuoksi edullisilla raaka-ai-

neilla, kuten metaanilla ja metanolilla pyritään korvaamaan nykyisin fermentaatiossa 

käytettäviä sokereita, jolloin tuotantokustannuksia saataisiin mahdollisesti laskemaan. 

Glutamaatin tuotantoa on tutkittu myös B. methanolicus -, Methylobacillus glycogenes -

kannoilla, joilla arvellaan olevan potentiaalia metanolin biokonversioon geenitekniikoiden 
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kehittymisen myötä (Irla et al., 2016; Pfeifenschneider et al., 2017). Synteettisten me-

tylotrofien glutamaattituotanto on ollut parhaimmillaan 90 g/l (Tuyishime et al., 2018), 

joka on luonnollisten metylotrofien tuotantokykyyn (70 g/l) verrattuna selvästi enemmän 

(Pfeifenschneider et al., 2017). Myös aminohappo lysiiniä on tuotettu metanolista ge-

neettisesti muunnelluilla B. methanolicus -, Methylophilus methylotrophus - ja Methylo-

bacillus glycogenes -kannoilla, tuotannon ollessa parhaimmillaan 11,3 g/l.  

Metanotrofisten bakteerien avulla voidaan tuottaa metaanista suoraan metanolia yksi-

vaiheisen reaktion kautta. Metanolia hyödynnetään kemianteollisuudessa liuottimena 

sekä tärkeänä lähtöaineena useiden yhdisteiden synteesissä. Metaanin biokonversio 

metanoliksi onnistuu poistamalla metaania metanoliksi hapettavan MDH-entsyymin koo-

daavat geenit. Tällöin solukasvuun sekä energian tuottamiseen tarvittavana substraat-

tina voidaan käyttää esimerkiksi glyserolia (Le et al., 2021). Metaanin biokonversiotehok-

kuus metanoliksi luonnollisilla metanotrofikannoilla on osoittautunut vielä tehottomaksi 

solujen suuren energiatarpeen vuoksi. Suurimmat metanolipitoisuudet, joita muokatuilla 

metanotrofeilla on saatu tuotettua, ovat olleet 1,3–1,6 g/l (Gęsicka et al., 2021). Yhdeksi 

ratkaisuksi on esitetty metanolin tuottamista lepotilassa olevilla Methylotuvimicrobium al-

caliphilum -bakteerisoluilla, jolloin energiantarve olisi pienempi (Le et al., 2021). Myös 

Methylomonas sp. DH-1-kanta on osoittautunut mahdolliseksi alustaksi metanolin tuo-

tantoon, sillä sen luonnollinen metaanin konversiotehokkuus on valmiiksi korkea (Hur et 

al., 2017). Toinen tärkeä teollisuuskemikaali, jota on tuotettu M. alcaliphilum -bakteerilla 

on 2,3-butaanidioli. Sillä on käyttökohteita muun muassa muovi-, lääke-, kosmetiikka-, ja 

ruokateollisuudessa. 2,3-butaanidiolin tuotantomäärät käytettäessä pelkkää metaani-

substraattia ovat kehityksestä huolimatta kuitenkin vielä pieniä ja kasvuun tarvitaankin 

lisäsubstraatteja kuten glyserolia. Lisäsubstraattia käytettäessä 2,3-butaanidiolituotanto 

on ollut noin 68 mg/l (Le et al., 2021).  

Synteettisillä metaania ja metanolia hyödyntävillä bakteereilla valmistettavien kemikaa-

lien tuotantomahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Metabolisen ymmärryksen ja geeni-

tekniikoiden kehittymisen myötä aineenvaihduntaa on mahdollista muokata haluttujen 

tuotteiden valmistamiseksi. Tähän mennessä synteettisiä metano- ja metylotrofeja kehi-

tettäessä on vielä panostettu enemmän metaanin ja metanolin sitoutumistehokkuuden 

parantamiseen, kuin lopputuotteiden valmistuksen tehostamiseen. Synteettisillä me-

tylotrofeilla on kuitenkin valmistettu metanolista muun muassa asetonia ja meripihkan 

anionia sukkinaattia, joita on tuotettu E. coli -bakteereilla. Sukkinaattia voidaan hyödyn-

tää kemianteollisuudessa lähtöaineena useiden yhdisteiden synteesissä sekä myös elin-

tarvike-, ja lääketeollisuudessa (D. T. N. Nguyen et al., 2019). Sukkinaatin tuotantopitoi-

suus on parhaimmillaan ollut 69 g/l (Zhang et al., 2018), joka on selvästi luonnollisilla 
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metanotrofeilla tuotetun meripihkahapon pitoisuutta (0,2 g/l) suurempi. Tässä tutkimuk-

sessa suurin osa käytetystä substraatista oli kuitenkin glukoosia, mikä voi selittää hyvän 

tuottavuuden. Liottimena ja orgaanisten hiiliyhdisteiden valmistuksessa lähtöaineena 

käytettävää asetonia on kyetty tuottamaan pitoisuudella 2,6 g/l (Bennett et al., 2018). 

Tällöinkin bakteerien kasvuun käytettiin metanolin ohella myös glukoosia. Jotta metano- 

ja metylotrofisilla bakteereilla toteutettavasta tuotannosta tulisi teollisesti kannattavaa, 

pitäisi mahdollisen lisäsubstraatin olla juuri glukoosia, sillä se on esimerkiksi ksyloosia ja 

riboosia edullisempaa. Pelkkää metanolia tai metaania substraattinaan käyttävillä syn-

teettisillä bakteerikannoilla ei ole vielä tuotettu teollisesti kiinnostavia yhdisteitä, sillä 

muun muassa ribuloosi-5-fosfaatin regenerointi näillä bakteerikannoilla on ollut hyvin 

haastavaa (Gregory et al., 2021).  

4.2 Polttoaineet 

Metaanista ja metanolista voidaan valmistaa polttoaineita, jota voidaan käyttää jo ole-

massa olevissa voimanlähteissä. Myös seuraavan sukupolven polttoaineita, joilla voi-

daan korvata öljypohjaisia polttoaineita, voidaan valmistaa biokonversion avulla metaa-

nista ja metanolista. Tässä luvussa tarkastellaan metaanin ja metanolin hyödyntämistä 

erilaisten polttoaineiden tuotannossa. Yhteenveto metano- ja metylotrofisilla bakteereilla 

tuotetuista polttoaineista ja niiden käyttökohteista on esitetty taulukossa 2.  

 

 Metaanista ja metanolista tuotettavia polttoaineita ja niiden käyttökohteita 

Tuotettu yhdiste Käyttökohde 

Lipidit ja rasvahapot Dieselin raaka-aine 

Etanoli Biopolttoaine, sekoitettavissa bensiinin sekaan 

Isobutanoli Sekoitettavissa bensiinin sekaan 

Metanoli Fossiilisten polttoaineiden korvaaja 

2,3-butaanidioli Fossiilisten polttoaineiden korvaaja 

 

Metaanista ja metanolista valmistetulla dieselillä voidaan korvata fossiilisesta raakaöl-

jystä valmistettua dieseliä ja näin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Bakteerisolujen 

solukalvo ja solukomponentit koostuvat rasvahappojen ja glyserolin estereistä, lipideistä. 

Solut valmistavat niitä asetyyli-CoA:sta lipidisynteesillä. Lipidejä ja rasvahappoja voi-
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daan käyttää dieselin valmistukseen. Metaanista biokonversiolla valmistetun dieselin se-

taaniluvun, joka kuvaa polttoaineen syttymisherkkyyttä, on arvioitu olevan yli 75. Se on 

50 % Euroopan unionin asettamaa ala-arvoa korkeampi ja huomattavasti parempi, kuin 

fossiilisella dieselillä, sen setaaniluvun ollessa tyypillisesti noin 60. (Fei et al., 2018) Kor-

kea setaaniluku mahdollistaa moottorin pienemmän kuormituksen ja päästöjen vähenty-

misen.  Metanotrofien aineenvaihduntaa voidaan ohjata kohti lipidisynteesiä, jolloin nii-

den saanto lähtöaine metaanista kasvaa.  Lipidituotantoa on tutkittu erityisesti M. bu-

ryatense -bakteerikannoilla (Dong et al., 2017; Fei et al., 2018). Lipidisaannon tehosta-

miseksi on tärkeää, että lipidien osuus solujen kuivapainosta olisi mahdollisimman kor-

kea ja niiden tuotantonopeus mahdollisimman suuri. Muokatuilla bakteerikannoilla me-

taanista on saatu tuotettua uuttokelpoisia lipidejä yli 11 % solun kuivapainosta tehokkuu-

della 45,4 mg/l/h (Demidenko et al., 2016; Fei et al., 2018). Tuotettujen lipidien rasvaha-

poista suurin osa on pitkäketjuisia 14–16 hiilisiä rasvahappoja, kuten myrstiinihappoa ja 

palmitiinihappoa (Dong et al., 2017). Hiilikonversio ja rasvahappojen biosynteesin tehok-

kuus käytetyillä bakteerikannoilla rajoittavat saantoa vielä huomattavasti.  

Etanoli on yksi yleisimmistä biopolttoainesta ja sitä myös sekoitetaan bensiinin joukkoon 

osana liikenteen jakeluvelvoitetta ja päästövähennystavoitteita. Etanolia tuotetaan pää-

osin sokerifermentaation avulla muun muassa maissista. Sen tuotantoa on demonstroitu 

synteettisellä E. coli -kannalla, joka käytti metanolin ohella ksyloosia aineenvaihdunnan 

tasapainottamiseen. Käytetty bakteerikanta kykeni tuottamaan metanolista ja ksyloosista 

etanolia pitoisuudella 4,6 g/l. Metanolin hiilien sitoutuminen etanoliin oli kuitenkin al-

haista, sillä vain 43 % etanolin hiiliatomeista oli peräisin metanolista. (C. T. Chen et al., 

2018) Etanolin kustannustehokkaan tuotantopitoisuuden lignoselluloosasta on arvioitu 

olevan yli 40 g/l (Tian et al., 2016). Synteettisille metylotrofeille tavoite voisi olla hieman 

alhaisempi edullisempien raaka-aineiden ja tuotantokustannusten vuoksi. Joka tapauk-

sessa tuotantopitoisuuksia tulisi kasvattaa huomattavasti, jotta kaupallisesti kannattava 

tuotanto saavutettaisiin.  

Lipidien ja rasvahappojen ohella isobutanolia pidetään lupaavana vaihtoehtona bensii-

nille, sillä sen energiatiheys ja muut ominaisuudet ovat lähellä bensiinin vastaavia. Sitä 

voidaan käyttää myös polttonesteiden lisäaineena sekä liuotinemikaalina. Isobutanolin 

valmistusta on tukittu muun muassa metanotrofisella Methylococcus capsulatus -bak-

teerilla ja metylotrofisella Methylobacterium extorquens -bakteerilla. M. capsulatus- kan-

taan kehitetyn isobutanolin biosynteettisen reitin avulla isobutanolin tuotanto metaanista 

oli 0,2 g/l, kun soluille syötettiin metaanini ohella 2-ketoisovaleriaanihappoa. Glukoosia 

käyttävillä bakteerikannoilla, kuten muokatuilla E. coli -kannoilla, isobutanolin tuotanto 
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on ollut 13–20 g/l. (O. K. Lee et al., 2019) M. extorquens -bakteerikanta kykeni tuotta-

maan isobutanolia metanolista suurimmillaan 19 mg/l aineenvaihdunnan tehostamisen 

myötä. Tuotanto oli yli 20-kertainen alkutilanteeseen verrattuna, mikä osoittaa kehityk-

sen olevan nopeaa ja mahdollista. (Ma et al., 2021) Isobutanolin lisäksi metanolia ja 2,3-

butaanidiolia pidetään mahdollisina tulevaisuuden biopolttoaineina ja fossiilisten poltto-

aineiden korvaajina (Gęsicka et al., 2021). Metanolin ja 2,3-butaanidiolin tuotantoa on 

kuvattu tarkemmin luvussa 4.1.  
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5. VALMISTUSMENETELMÄT 

Valmistusmenetelmän huolellinen valinta bioprosesseihin on äärimmäisen tärkeää, sillä 

tuotanto-organismeina käytetyt elävät bakteerikannat tarvitsevat toimiakseen juuri oikeat 

olosuhteet (Hwang et al., 2018). Bioprosessit tapahtuvat bioreaktorissa nestemäisessä 

mediumissa, jossa bakteerit kasvavat tuottaen haluttuja yhdisteitä syötetyistä raaka-ai-

neista. Teolliset reaktorit ovat yleensä jatkuvatoimisia tai syöttöpanosreaktoreita. Jatku-

vatoimisessa reaktorissa raaka-ainetta syötetään ja tuotetta poistetaan reaktorista jatku-

vasti, kun taas syöttöpanosreaktorissa tuotteet poistetaan vasta tietyn ajan jälkeen. (Fei 

& Pienkos, 2018)   Tässä luvussa käsitellään metaanin ja metanolin biokonversiolle so-

pivia reaktorityyppejä ja valmistusolosuhteita sekä esitetään esimerkki metaani- tai me-

tanoliperäisen dieselin valmistusprosessista. 

5.1 Reaktorityypit ja valmistusolosuhteet 

Metaanin ollessa kaasumainen sen liukeneminen nestemäiseen kasvatusmediumiin on 

reaktorityypin valinnan suurin haaste. Metaanin liukoisuus veteen huoneenlämmössä on 

vain 22,7 mg/l. (Fei & Pienkos, 2018)  Metaani voidaan syöttää prosessiin joko puhtaana 

tai seoksena esimerkiksi biokaasuna. Metanotrofiset bakteerit sietävät syötetyn kaasun 

epäpuhtauksia, muta puhdas metaanikaasu kuitenkin tehostaa bakteerien kasvua. Jos 

reaktoriin syötetään biokaasua, on sen sisältämät bakteereita vahingoittavat yhdisteet, 

kuten rikkivety poistettava ensin (Gęsicka et al., 2021). Metanolilla ei ole liukenemison-

gelmaa, sillä poolisena yhdisteenä se on täysin veteen sekoittuva. Metanolifermentaa-

tion suurin haaste on pitää metanolipitoisuus kasvatusliuoksessa juuri sopivana, jottei 

sen hapetustuotteena syntyvä myrkyllinen formaldehydi kerry soluihin vähentäen bak-

teerien toimintakykyä ja tuotantotehokkuutta. Tämä vuoksi reaktorin on oltava jatkuva-

toiminen, jotta metanolin konsentraatiota liuoksessa voidaan säädellä luotettavasti. 

(Frazão & Walther, 2020)  

Fermentaatioreaktioon on syötettävä metaanin tai metanolin ohella sekä happea, jota 

kuluu metaanin ja metanolin hapetusreaktioissa, että muita kasvuun tarvittavia aineita, 

kuten typpeä. Myös happi on heikosti veteen liukeneva kaasu, joten sen tehokkaaseen 

siirtoon nestemäiseen kasvatusliuokseen liittyvät ongelmakohdat on ratkaistava aivan 

kuten metaaninkin yhteydessä.  Hapen liukoisuus veteen huoneenlämmössä on 14,6 

mg/l (Fei & Pienkos, 2018). Kaasumolekyylien on päästävä kaasu-nesterajapinnan läpi, 

sekoituttava nesteeseen ja lopulta päästävä vielä bakteerisoluun, jotta aineenvaihdunta-
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reaktiot onnistuisivat. Mitä pienempiä syntyvät kaasukuplat ovat nesteessä, sen tehok-

kaammin kaasut siirtyvät bakteerisolujen käyttöön. Happi voidaan syöttää prosessiin 

joko puhtaana O2-kaasuna tai ilmaseoksena, jolloin hapen osuus kaasuvirrasta on pie-

nempi. Puhdasta happikaasua reaktioon syötettäessä bakteerien kasvun on havaittu ole-

van 3–4-kertaa tehokkaampaa verrattuna bakteereihin, joille syötetään ilmaseosta. (Fei 

& Pienkos, 2018) 

Kaasujen siirtymistä nestefaasiin voidaan tehostaa erilaisten reaktorityyppien avulla. 

Yleisimmin käytössä oleva reaktorityyppi on jatkuvatoiminen sekoitussäiliöreaktori 

(CSTR), jossa sekoituslaippa saa aikaan kaasukuplien hajoamisen pienemmiksi, paran-

taen näin bakteerein kykyä hyödyntää seoksessa olevia kaasuja sekä vähentäen kaa-

sujen poistumista nestefaasista. Sekoituslaipan pyörimisnopeus on tärkeä valita oikein, 

sillä liian suuri nopeus voi vahingoittaa reaktorissa eläviä bakteerisoluja, minkä lisäksi 

suurempi nopeus kasvattaa energiakustannuksia. (Fei & Pienkos, 2018) Lipidejä metaa-

nista tuotettaessa on havaittu, että laipan pyörimisnopeus vaikuttaa sekä bakteerien bio-

massan kasvuun sekä tuotettuun lipidikonsentraatioon. Nopeuden ollessa 1000 kierrosta 

minuutissa (rpm) bakteerien kyky tuottaa biomassaa on suuri, mutta lipidien osuus tästä 

massasta pieni. Kun pyörimisnopeutta lasketaan puoleen eli kierroslukuun 500 rpm, lipi-

dien suhteellinen osuus biomassasta kasvaa, mihin lipidituotannossa juuri pyritään. (Fei 

et al., 2018) Dong et al. (2017) tutkimuksessa kierrosnopeudella 500 rpm M. buryatense-

bakteerin kannan 5GB1 solutiheys biomassapitoisuus liuoksessa oli 9,9 g/l, kun se kier-

rosnopeudella 1000 rpm oli 17,4 g/l. Lipidien osuudet biomassasta vastaavassa järjes-

tyksessä olivat 8,5 % ja 5,5 %. Sovelluksissa, joissa tarkoituksena on tuottaa lipideitä 

mahdollisimman suuri osuus koko biomassasta, voi alhaisempi laipan kierrosnopeus 

tulla kyseeseen, vaikka se heikentäisi bakteerien kasvua sekä metaanin liukenemista 

nestefaasiin.  

Toinen vaihtoehto parantaa kaasujen siirtoa nestefaasiin on kuplakolonnireaktori, jossa 

kaasut suihkutetaan nesteeseen reaktorin alapäässä olevista pienistä rei’istä. Suihku-

tuksessa kaasumolekyylit muodostavat hyvin pieniä kuplia, mikä tehostaa kaasujen py-

symistä nestefaasissa. Tekniikan etuna on pienemmät toimintakustannukset, sillä eril-

listä pyörivää laippaa ei vaadita. (Fei et al., 2018) Uutena reaktorityyppinä on pidetty 

kalvo-biofilmireaktoria, jossa bakteerit kasvavat biofilmillä. Filmi on välittömästi kiinni kal-

vossa, jonka läpi reaktiossa käytettävät kaasut virtaavat. Kaasut siirtyvät kalvon läpi suo-

raan bakteerien aineenvaihdunnan käyttöön. Tekniikan etuna on sen pienehköt käyttö-

kustannukset, sillä CSTR-reaktorin pyöriviä lappoja ei tarvita. (Henstra et al., 2007) 

Nämä kolme reaktorityyppiä on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Metano- ja metylotrofien kasvatukseen sopivia reaktorityyppejä. a) Jatku-
vatoiminen sekoitussäilöreaktori. Perustuu lähteeseen (Gilman et al., 2015). Si-
sään syötetyn kaasun muodostamat kuplat hajoavat pienemmiksi pyörivän lai-

pan vaikutuksesta, jolloin bakteerien käytössä on enemmän kaasumaisia 
substraatteja ja happea. b) Kuplakolonnireaktori. Perustuu lähteeseen (Gilman 
et al., 2015). Kaasut syötetään reaktoriin suihkuttamalla. Muodostuvat pienet 

kuplat pysyvät nestefaasissa kauemmin ja ovat paremmin bakteerien käytettä-
vissä. c) Kalvo-biofilmireaktori. Perustuu lähteeseen (Liu et al., 2015). Kaasut 

syötetään kalvon läpi suoraan biofilmille, jossa bakteerit kasvavat. Näin kaasut 
ovat välittömästi bakteerien käytettävissä.  

 

Kaasujen nestefaasiin siirtymiseen voidaan vaikuttaa reaktorityypin ohella myös reakto-

rissa vallitsevilla olosuhteilla. Paineen nostaminen reaktorin sisällä mahdollistaa kaasu-

jen paremman siirtymisen nestefaasiin ja samalla pienemmän kaasutilavuuden reaktorin 

yläosassa, mikä mahdollistaa reaktorin koon pienentämisen (Henstra et al., 2007).  Myös 

lämpötilan laskeminen lisää kaasujen siirtymistä nestefaasiin. Useimmilla metano- ja 

metylotrofisilla bakteereilla kasvun optimilämpötila on noin 25–30 °C (Ge et al., 2014). 

Poikkeaminen optimilämpötilasta vähentää bakteerien kasvua sekä haluttujen yhdistei-

den tuotantoa. Koska metaanin ja metanolin hapettuessa bioreaktoriin syntyy lämpöä 

korkean hapentarpeen johdosta, joudutaan reaktoria usein jäähdyttämään, jotta käytetty 

bakteerikanta toimisi optimaalisissa olosuhteissa. Joillakin bakteerikannoilla kuten B. 

methanolicus -kannalla kasvulämpötila on noin 50–55 °C, joten erillistä prosessin jääh-

dyttämistä ei tarvita, mikä lisää tuotannon kustannustehokkuutta (Naerdal et al., 2019). 

Lämpötilan lisäksi bakteerien kasvuun vaikuttaa ympäristön happamuus. Useimmilla 

metano- ja metylotrofeilla optimaalinen pH vaihtelee välillä 5–10 (Ge et al., 2014). M. 

buryatense 5G-kanta kykenee kasvamaan pH-välillä 6,8–10,5, mutta esimerkiksi M. al-

caliphilum 20Z-kanta vain välillä 9,0–9,5 (Fei et al., 2014). Kasvuympäristön happa-

muutta on siksi seurattava jatkuvasti, jotta bakteerien kasvu olisi optimaalista. 
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5.2 Prosessiesimerkki, dieselin valmistus metaanista 

Bioreaktorissa tuotettu kemikaali tai muu yhdiste pitää usein vielä prosessoida, jotta sitä 

voidaan hyödyntää sovelluskohteissaan. Tässä luvussa tarkastellaan esimerkkinä die-

selin tuotantoprosessia metaania tai metanolia raaka-aineena käyttäen. Prosessi perus-

tuu Dong et al. (2017) tutkimaan ja toteuttamaan uudenlaiseen dieselin metaaniperäi-

seen tuotantoprosessiin. Prosessin yksinkertaistettu prosessikaavio on esitetty kuvassa 

5.  

 

Kuva 5. Dieselin valmistus metaanista tai metanolista bakteerien avulla. Perustuu 
lähteeseen (Dong et al., 2017). Bioteknisen prosessin avulla metaani ja meta-
noli saadaan sidottua solumassaan. Solumassasta erotetaan kalvolipidit, joista 

jatkokäsittelyn avulla tuotetaan haluttuja dieseljakeita.  

 

Bakteerin hiililähde eli joko metaani tai metanoli syötetään bioreaktoriin muiden kasvua 

edistävien substraattien, kuten typen kanssa. Bioreaktorina voidaan käyttää esimerkiksi 

CSTR-reaktoria. Lipidejä tuotettaessa priorisoidaan rasvahappojen osuutta biomas-

sasta, minkä takia sekoitusnopeutena käytetään alhaisempia kierroslukuja, kuten 500 

rpm. Myös muita luvussa 5.2 esitettyjä reaktorityyppejä voidaan periaatteessa käyttää. 

Teollisen mittakaavan prosessissa ainakin substraattien syötön on hyvä olla jatkuvatoi-

mista, jotta reaktorissa vallitsevia olosuhteita voidaan hallita.  

Kertynyttä bakteerikasvustoa poistetaan reaktorista, minkä jälkeen lietteen kiinteä faasi 

ja nestefaasi erotetaan toisistaan esimerkiksi sentrifugoimalla. Bakteerien soluseinän 

hajottamiseksi suoritetaan alkali- tai happopitoinen käsittely, joka rikkoo soluseinän ra-

kenteen mahdollistaen seuraavassa vaiheessa solukalvon lipidien erottamisen.  
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Kalvolla olevien fosfolipidien erottamiseksi voidaan käyttää esimerkiksi heksaania, joka 

poolittomuutensa ansiosta erottelee kalvon lipidit muusta biomassasta. Lipidit sekä hek-

saani erotellaan vielä sentrifugilla ja heksaani kerätään talteen uudelleen käytettäväksi. 

Bakteerien tuottamat lipidit sisältävät happea, joka alentaa polttoaineen lämpöarvoa, ti-

heyttä ja setaanilukua.  Happi voidaan poistaa vetykäsittelyssä, jossa hiiliketjussa oleva 

happi korvautuu vedyllä. Vetykäsittelyn avulla myös haitalliset rikki- ja typpiatomit voi-

daan poistaa hiiliketjuista. (Fei et al., 2014) Käsittely tapahtuu syöttämällä lipideitä sisäl-

tävään säiliöön vetyä ja nostamalla lämpötila noin 360 °C asteeseen ja paine 4 MPa:iin. 

Käsittelyn jälkeen muodostunut hiilivetyjen seos vielä tislataan halutuiksi dieseljakeiksi. 

(Dong et al., 2017) 
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6. MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET 

Uuden sukupolven tekniikkana metanolin ja metaanin biokonversiossa on vielä ratkais-

tavana useita haasteita ennen kuin tuotanto teollisessa mittakaavassa olisi kannattavaa. 

Metaanin ja metanolin jatkojalostaminen bakteerien avulla nähdään kuitenkin lupaavana 

tapana tuottaa uusiutuvia kemikaaleja sekä polttoaineita. Tässä luvussa käsitellään pro-

sessointitekniikoihin, bakteerien aineenvaihduntaan sekä prosessien raaka-aineisiin liit-

tyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Yhteenveto niistä on esitetty taulukossa 3. 

 

 Metaanin ja metanolin biokonversioon liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia 
 

Haasteet Mahdollisuudet 

Kaasumaisten substraattien liuke-
neminen nestefaasiin heikkoa. Re-
aktorisuunnittelu tärkeää. 

Metaani ja metanoli ovat edullisia 
biokonversion raaka-aineita verrat-
tuna sokereihin, ja toisin kuin sokerit 
ne ovat ruokaketjusta irrallisia. 

Sekundääristen aineenvaihdunta-
reittien toiminta luonnollisilla me-
tano- ja metylotrofeilla ei ole teho-
kasta. 

Hiilikonversio kohti lopputuotetta on 
bakteerifermentaatiossa korkeampi 
verrattuna kemiallisiin synteeseihin. 

Metaania ja metanolia hyödyntä-
vien bakteerien kasvunopeus on hi-
taampaa, kuin sokeria hiililähteenä 
käyttävillä bakteereilla. 

Synteettisen biologian mahdollisuu-
det ovat tulevaisuudessa valtavat. 
Mahdollistaa useiden yhdisteiden 
tuotannon tehokkaammin kuin luon-
nollinen metano- tai metylotrofia. 

Geenimuokkaustekniikat luonnolli-
sille metano- ja metylotrofeille ovat 
vielä kehittymättömiä. 

Kasihuonekaasupäästöjen vähentä-
minen on mahdollista. Biokaasua voi-
daan hyödyntää raaka-aineena. In-
tegrointi osaksi biojalostamoa on 
mahdollista.  

Ribuloosi-5-fosfaatin regenerointi 
on vaikeaa erityisesti synteettisissä 
metano- ja metylotrofeissa. 

Reaktio-olosuhteet (lämpötila, paine) 
ovat matalammat kuin kemiallisissa 
synteeseissä, mikä mahdollistaa 
alemmat tuotantokustannukset. 

 

Metaani ja metanoli ovat laajasti saatavilla olevia raaka-aineita biokonversiota varten. 

Hiilivetyihin verrattuna ne sisältävät yhtä hiiltä kohden enemmän energiaa ja elektroneja 

(Antoniewicz, 2019). Metaani ja metanoli eivät myöskään kilpaile ruoantuotannon 
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kanssa, kuten perinteisen fermentaation raaka-aineet sokerit, joiden viljely vie tilaa ruo-

antuotannolta. Metaania syntyy runsaasti orgaanisen jätteen mädätyksessä ja esimer-

kiksi fossiilisten polttoaineiden jalostuksen yhteydessä. Tämä mahdollistaa jalostuslai-

tosten metaanipitoisten jätevirtojen hyötykäytön ja samalla kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisen. Suurin metaanin lähde on maakaasu, joka koostuu pääasiassa metaa-

nista. (Gregory et al., 2021) Metanolia taas voidaan tuottaa tehokkaasti synteesikaasun 

konversiolla tai suoraan metaanista katalyyttisen konversion avulla. Metanolin hinnan on 

ennustettu laskevan alle 500 dollariin tonnilta, jolloin sen kilpailukyky suhteessa sokeri-

pohjaisiin raaka-aineisiin kasvaa (Pfeifenschneider et al., 2017). Metaanin etuna voidaan 

erityisesti pitää sen edullisuutta ja hyvää saatavuutta. Sen käyttöön liittyy kuitenkin haas-

teita, jotka tulisi ratkaista teollisen mittakaavan tuotantoon siirryttäessä. Kaasumaisena 

aineena metaani vaatii kuljetuksen jatkojalostuslaitokselle, joko putkilinjaa pitkin kaa-

suna tai vaihtoehtoisesti rekkakuljetuksin nesteytettynä. Tuotantolaitoksen sijoittaminen 

olemassa olevan maakaasulinjan varrelle voisi olla yksi ratkaisu. Myös integrointi osaksi 

kasvihuonekaasujen talteenottoa tai biokaasun tuotantolaitosta poistaisi metaanin kulje-

tukseen liittyvät haasteet. Biokaasua voidaan käyttää bakteerifermentaation raaka-ai-

neena, sillä biologinen konversio mahdollistaa vaihtelevat hiilidioksidi- ja metaanipitoi-

suudet (Cantera et al., 2020). Kemiallisessa konversiossa kaasujen pitoisuuksien on py-

syttävä muuttumattomana. Metanoli puolestaan on helposti kuljetettavissa sekä myös 

varastoitavissa. Vesiliukoisena aineena se on huomattavasti helpommin hyödynnettä-

vissä fermentaatioprosessissa, kuin huonosti liukeneva kaasumainen metaani (Gregory 

et al., 2021).  

Aineenvaihdunnallisesti metylo- ja metanotrofien haasteena on niiden kyky sietää solui-

hin kertyvää formaldehydiä ja metanolia. Näistä erityisesti formaldehydin kerääntymisen 

on osoitettu olevan erityisen myrkyllistä bakteerien kasvulle. (Zhan et al., 2021) Tämän 

vuoksi juuri formaldehydin sitoutumista ribuloosi-5-fosfaattiin tulisi tehostaa tai formalde-

hydin dissmilaatiota puolestaan vahvistaa. Jälkimmäisen ongelmana on hiilen menetys 

hiilidioksidina. Metanolia hyödyntävillä bakteereilla metanolin hapetusreaktio on ender-

goninen reaktio, joka vaatii sekä NAD+- ja ATP-molekyylejä. Energiarikkaiden molekyy-

lien lisäämiseksi muita NAD+-molekyylejä hyödyntäviä reaktioreittejä voidaan heikentää, 

jolloin energiaa on enemmän käytettävissä metanolin hapettamiseen (Zhan et al., 2021). 

Ribuloosi-5-fosfaatin regeneraatio on yksi tärkeimmistä RuMP-syklin tehokkuuteen vai-

kuttavista tekijöistä (Hennig et al., 2020). Synteettisillä metylo- ja metanotrofeilla ribu-

loosi-5-fosfaatin regenerointi pelkästä metaanista tai metanolista on osoittanut hyvin 

haasteelliseksi, minkä vuoksi vain harvoja synteettisiä metanolia tai metaania hyödyntä-

viä bakteerikantoja on onnistuttu luomaan. Häiriöt aineenvaihduntareittien tasapainossa 
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aiheuttavat DNA-muutoksia ja häiriöitä bakteerein toimintakykyyn. Ennen kuin täysin pel-

källä metanolilla tai metaanilla kasvavia synteettisiä bakteerikantoja onnistutaan luo-

maan, on tärkeä tutkia mitä sokeria käytettäessä saadaan ribuluuso-5-fosfaattia tuotet-

tua tehokkaimmin. Ratkaisuksi on esitetty esimerkiksi ksyloosin tai glukoosin käyttöä ri-

buloosi-5-fosfaatin regenerointiin synteettisissä metylo- ja metanotrofeissa (Hennig et 

al., 2020; Witthoff et al., 2015).  

Metanotrofisten bakteerein kyky hapettaa metaania metanoliksi on huomattavasti meta-

nolin kemiallista synteesiä tehokkaampaa. Hiilikonversio kemiallisissa synteeseissä jää 

usein alle 20–50 %:iin, kun se metanotrofeilla on jopa 75 %. (O. K. Lee et al., 2016) 

Useimmat luonnolliset metano- ja metylotrofit eivät luonnostaan tuota sekundäärisiä ai-

neenvaihduntatuotteita suurina pitoisuuksina, minkä vuoksi niihin on pyritty siirtämään 

erilaisten yhdisteiden synteesireittejä. Uusien aineenvaihduntareittien luominen mahdol-

listaa monien erilaisten hiiliyhdisteiden tuottamisen metano- ja metylotrofisilla baktee-

reilla. Tuotepitoisuudet geenimuokatuillakaan metano- ja metylotrofeilla eivät kuitenkaan 

ole olleet korkeita. Geenimuokkausmenetelmät eivät näille bakteereille ole vielä yhtä ke-

hittyneitä verrattuna paljon tutkituille isäntäbakteereille kuten E. colille kehitettyihin me-

netelmiin. Synteettisen biologian avulla tuotetuilla metaania ja metanolia hyödyntävillä 

bakteereilla uskotaan olevan suurempaa potentiaalia suuren mittakaavan teolliseen ke-

mikaalien ja polttoaineiden tuotantoon, vaikka niiden kasvunopeus verrattuna luonnolli-

siin metylo- ja metanotrofeihin on vielä kymmeniä kertoja alhaisempaa (Gregory et al., 

2021). 

Kaasumaisten substraattien eli pääasiassa metaanin ja hapen syöttäminen reaktoriin ja 

niiden liukeneminen nestefaasiin on erittäin tärkeässä osassa tuotantotehokkuutta kas-

vatettaessa. Lähes liukenemattomina yhdisteinä niiden pääsy nestefaasissa olevien 

bakteerien aineenvaihduntaan on perinteisillä bioreaktoreilla haastavaa saavuttaa (Gil-

man et al., 2015). Ongelman ratkaisemiseksi uusia luvussa 5 esitettyjä bioreaktorityyp-

pejä on kehitetty ja kehitteillä. Kaasujen liukenemista parannettaessa on otettava sa-

malla huomioon bakteerien optimaaliset kasvuolosuhteet ja niiden kesto mekaanista är-

sykettä, kuten CSTR-reaktorin pyörivää laippaa vastaan.  

Rektiolämpötila ja -paine metaanin ja metanolin biokonversioreaktiossa ovat pienemmät 

verrattuna esimerkiksi hiilivetyjen tuottoon synteettisestä kaasusta Fischer-Tropsch-pro-

sessin kautta, mikä alentaa tuotantokustannuksia ja parantaa kilpailukykyä suhteessa 

kemiallisiin konversiotekniikoihin (Dong et al., 2017). Metaanin ja metanolin biokonver-

siota voidaan toteuttaa kannattavasti myös pienemmässäkin mittakaavassa, kun taas 

kemialliset synteesit vaativat usein suuren kokoluokan operointia ollakseen kannattavia 
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(O. K. Lee et al., 2016). Pienempi mittakaava mahdollistaa useiden tuotantolaitosten si-

joittamisen sekä raaka-ainelähteiden, kuten biokaasun tuotantolaitosten äärelle, että 

sinne, missä lopputuotteilla on kysyntää.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin metaanin ja metanolin hyödyntämistä kemikaalien 

ja polttoaineiden tuotantoon geenimuokattuja bakteereja hyödyntämällä. Lupaaviksi 

luonnollisiksi muokattavaksi bakteerikannoiksi ovat osoittautuneet sekä Methylomonas- 

että Methylomicrobium-suvun bakteerit, jotka hyödyntävät metaanin ja metanolin sitomi-

seen RuMP-sykliä, joka on osoittautunut energiatehokkaaksi sitoutumisreitiksi. Näiden 

bakteerein aineenvaihdunnan tehostaminen on perustunut metanolin ja metaanin sito-

mistehokkuuteen sekä uusien aineenvaihduntareittien siirtämiseen osaksi niiden omaa 

aineenvaihduntaa. Kehityksestä huolimatta tuotantomahdollisuudet ovat luonnollisia me-

tano- ja metylotrofeja hyödynnettäessä vielä pienet, sillä erityisesti niille suunniteltuja 

geenitekniikoita on olemassa vain vähän, minkä takia heterologisten aineenvaihdunta-

reittien toiminnan tehokkuus on vielä hyvin kaukana sokeria hyödyntävien bakteerien 

tehokkuudesta. Juuri heterologisten aineenvaihduntareittien siirtämiseen luonnollisiin 

metano- ja metylotrofeihin tulisi tulevaisuudessa panostaa, sillä useilla näillä bakteereilla 

on luonnostaan hyvä kyky hapettaa metaania ja metanolia ja sietää kasvualustassa ole-

vaa formaldehydiä ilman myrkyttymistä, mikä taas synteettisillä metano- ja metylotrofeilla 

on osoittanut haasteeksi.  

Synteettistä metylo- ja metanotrofiaa on tutkittu vasta muutamia vuosia, mutta siinä 

ajassa kehitystä on tapahtunut paljon geenitekniikoiden kehittymisen ja aineenvaihdun-

nan ymmärtämisen myötä. Synteettinen biologia tuo mukanaan mahdollisuuksia tuottaa 

periaatteessa kaikkia luonnossa esiintyviä elollisten organismien tuottamia yhdisteitä. 

Tällä hetkellä metaanista ja metanolista on tuotettu korkean arvon yhdisteitä, kuten 

amino- ja karboksyylihappoja. Tällaisten yhdisteiden tuotantomahdollisuudet ovat me-

tano- ja metylotrofeilla hyvät, sillä niistä saatavat tuotot ovat riittävät suhteessa korkeihin 

tuotantokustannuksiin. Myös matalamman arvon tuotteita, kuten polttoaineita voidaan 

tuottaa metaanista ja metanolista biokonversion avulla, mutta matalan arvon tuotteina 

niistä saatava tuotto ei vielä välttämättä riitä kattamaan tuotantokustannuksia. Tuotanto-

pitoisuudet ovat vielä niin pieniä, ettei kaupallista tuotantoa nähdä vielä järkevänä. Suuri 

osa käytetyn metaanin tai metanolin hiilistä ohjautuu edelleen muualle kuin haluttuihin 

yhdisteisiin, minkä takia hiilen konversiota tulisi tehostaa. Aiheesta tehdyn tutkimuksen 

lisääntyessä saadaan tietoa erilaisten entsyymivarianttien toiminnasta ja eri reittien vai-

kutuksista toisiinsa, mikä todennäköisesti auttaa geenimuokkausta huomattavasti.  
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Kemikaalien ja polttoaineiden tuottamiseen metaanista ja metanolista bakteerifermen-

taatiolla voidaan hyödyntää erilaisia niiden tuottamiseen suunniteltuja bioreaktorityyp-

pejä. Eniten käytetty on CSTR-reaktori, jolla ei kuitenkaan ole parasta mahdollista vai-

kutusta kaasumaisten substraattien liukenemiseen. Kalvo-biofilmireaktorilla voi olla tule-

vaisuudessa käyttömahdollisuuksia metaanin ja metanolin biokonversiossa. Tutkimusta 

siihen liittyen on kuitenkin vielä rajallisesti, eikä sen soveltuvuutta suuren mittakaavan 

tuotantoon ole todennettu.  

Tulevaisuuden näkymät metaanin ja metanolin biokonversion osalta riippuvat suuresti 

teknologisesta kehityksestä geeni- ja prosessointitekniikoiden saralla sekä aineenvaih-

duntareittien toiminnan ymmärryksen lisääntymisestä. Myös metaanin ja metanolin hin-

takilpailukyky ja saatavuus suhteessa sokereihin tulee varmasti vaikuttamaan niiden bio-

konversion kiinnostavuuteen ja kehitysnäkymiin tulevaisuudessa.   
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