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Bakteereilla voidaan tuottaa yhdisteitä, joista voidaan valmistaa biomuoveja. Bakteerit tuottavat 
näitä yhdisteitä osana aineenvaihduntaansa. Nämä yhdisteet ovat biohajoavia, joten ne eivät ke-
räänny luontoon, kuten tavalliset käyttömuovit. Bakteereilla tuotettuja biomuoveja on toistaiseksi 
käytetty eniten pakkausmateriaaleina ja materiaalien lisäaineina. Biomuoveja tuotetaan baktee-
rien kasvatusliuoksessa bioreaktoreissa, joissa tuotetta muodostuu bakteerisolun sisään. Tästä 
se voidaan kerätä ja jatkomuokata. 
 
Työssä vertaillaan kahta yhdistetyyppiä biomuoveina, sekä selvitetään, miten niitä tuotetaan bak-
teereissa. Tärkein kysymys työssä on, miten nämä yhdisteet sopivat perinteisten öljypohjaisten 
muovien korvaajiksi. Työssä paneudutaan myös geenimuokkaukseen, ja siihen, miten sillä voi-
daan parantaa näiden yhdisteiden tuotantoa. Lisäksi työssä pohditaan bakteerien kasvatusme-
netelmien vaikutusta tuottavuuteen ja saantoon. Työ on kirjallisuuskatsaus tutkimusartikkeleista 
aiheeseen liittyen. Työssä tutkitut yhdisteet ovat polyhdroksialkanoaatit (PHA) ja mukonihappo. 
Bakteerit tuottavat PHA-yhdisteitä varastopolymeereiksi itselleen ja mukonihappoa muodostuu 
bakteerien aineenvaihdunnan välituotteena. PHA-yhdisteet muistuttavat tavallisista muoveista 
eniten polyeteeniä ja polypropeenia. Mukonihappo on ollut käytössä erilaisten kemikaalien lähtö-
aineena jo pidempään.  
 
Biomuovien tuotantoon käytetyt raaka-aineet nousevat tärkeään rooliin yhdisteiden kaupallista-
misessa ja ympäristöystävällisyydessä. Bakteereilla tuotettuja biomuoveja tuotetaan eniten vilje-
lykasvien sokereista, mutta tämä on kallista ja vie viljelypinta-alaa ruoantuotannolta. Tutkimus on 
viime aikoina painottunut biomuovien tuottamiseen jätteistä, yleisimpänä biojalostamoilta saa-
dusta ligniinistä ja erilaisista ruokaöljyjätteistä. Ligniini on biopolymeeri, jota on kasvien solusei-
nissä. Geenimuokkauksella on voitu mahdollistaa ligniinin käyttö sekä PHA-yhdisteiden, että mu-
konihapon tuotantoon. Kuitenkin toistaiseksi tuotanto onnistuu hyvällä saannolla vain ligniinin 
pääkomponenteista, eikä suoraan ligniinistä. PHA-yhdisteiden tuottoa glyserolista pidetään myös 
potentiaalisena vaihtoehtona.  
 
Työssä huomataan, että toistaiseksi PHA:n ja mukonihapon tuottaminen on liian kallista teollisen 
mittakaavan tuotantoa ajatellen. Raaka-aineet ovat liian kalliita ja itse tuotantoprosessi ei ole riit-
tävän tehokas. Tästä syystä on panostettava sekä aineenvaihduntareittien paranteluun geneetti-
sesti, että kasvatusstrategioiden optimointiin raaka-ainevaihtoehtojen laajentamisen lisäksi, jotta 
nämä yhdisteet voidaan saada laajempaan käyttöön biomuoveina.  
 
 
Avainsanat: biomuovit, biotuote, bakteeri, polyhydroksialkanoaatit, mukonihappo, PHA, metabo-
liamuokkaus 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla. 
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1. JOHDANTO 

Useat bakteerit tuottavat luonnostaan yhdisteitä, jotka muistuttavat yleisimpien käyttö-

muovien rakenteita. Niinpä on alettu tutkia, voisiko näillä bakteereilla saada tuotettua 

biomuoveja, joilla voisi korvata perinteisten fossiilipohjaisten muovien käytön. Tavoit-

teena on saada ekologisesti kestävämpiä muoveja, sillä nykyiset perinteiset muovit val-

mistetaan öljypohjaisista raaka-aineista, jotka eivät hajoa kunnolla, vaan kertyvät luon-

toon. Bakteereilla tuotetut biomuovit ovat ympäristöystävällisempiä tuotteita, sillä bak-

teerien hyödyntämä ravinto on kasviperäistä ja valmistetut muovit ovat biohajoavia eli 

sellaisia, joita toiset bakteerit voivat hajottaa ravinnokseen. (Karan et al. 2019) Bio-

muovien tuottaminen olisi vielä ekologisempaa ja kustannustehokkaampaa, jos hiilen-

lähteenä käytettäisiin jätettä, eikä ruokakasveiksi soveltuvia raaka-aineita. Monet bio-

muovien tuottamisen tutkimukset viime vuosina ovat keskittyneet tähän.  

  

Biomuovien tuotto viljelemällä bakteereita bioreaktoreissa on onnistunut jo pitkään tie-

tyiltä kannoilta. Tuotetuista yhdisteistä pelkästään tai paranneltuna kemiallisella syntee-

sillä on saatu valmistettua tuotteita, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi pakkausmateri-

aaleina. (Madigan et al. 2017, s. 715) Prosessit ovat kuitenkin toistaiseksi vieneet enem-

män energiaa ja olleet kalliimpia kuin perinteisten muovien tuottaminen (Karan et al. 

2019) Geenimuokkaus on otettu avuksi parantamaan näiden tuotantoprosessien saan-

toa ja tuottavuutta tai siirtämään synteesireittejä muihin organismeihin. Tavoitteena on 

saada muokattua paras mahdollinen kanta ja luotua parhaiten optimoitu prosessi kannan 

kasvattamiseen ja tuotteen eristämiseen sekä jatkokäsittelyyn.  

 

Tämä kirjallisuuskatsaus on rajattu koskemaan kahta eri yhdistetyyppiä: polyhydroksyal-

kanoaatteja (PHA) ja mukonihappoa. PHA-yhdisteet ovat selvästi yleisin bakteereilla tuo-

tettu biopolymeeri. Mukonihappo on valmiiksi yleisesti käytössä oleva biohajoava kemi-

kaali, jonka tuottamista biologisesti on alettu tutkia. Työssä vertaillaan näitä kahta yhdis-

tettä biomuoveina ja pohditaan niiden mahdollisuuksia perinteisten muovien korvaajina. 

Työn tavoite on selvittää, millä tavoilla näitä yhdisteitä tuotetaan bakteereissa ja miten 

tuotantoprosesseja voi parantaa niin geneettisesti kuin kasvatusmenetelmienkin kan-

nalta.  
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Luvussa 2 kerrotaan ensin PHA-yhdisteiden rakenteesta, ominaisuksista ja käyttömah-

dollisuuksista ja sen jälkeen mukonihapon vastaavista. Luvussa 3 käydään läpi kum-

mankin yhdisteen luontaiset synteesireitit bakteereissa ja sen jälkeen syvennytään näi-

den synteesireittien ja yhdisteiden tuoton parantamiseen geenimuokkauksen menetel-

millä. Luvussa 4 käydään läpi mahdollisia biomuovien raaka-aineita ja tuotantoproses-

seja sekä niiden optimointia kaupallisia sovelluksia ajatellen. Luvussa 5 pohditaan bio-

muovien tämänhetkistä ekologisuutta ja toimivuutta perinteisten muovien korvaajina. Lu-

vussa 6 on esitetty työn johtopäätökset.  
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2. BAKTEEREILLA TUOTETTUJEN BIO-

MUOVIYHDISTEIDEN OMINAISUUDET JA 

KÄYTTÖKOHTEET 

Kaksi yleistä bakteereilla tuotettua ja biomuoveina käytettyä yhdistettä ovat PHA-yhdis-

teet ja mukonihappo. PHA-yhdisteiden tutkimus ja tuotekehitys bakteereilla on edennyt 

pidemmälle kuin mukonihapon. Mukonihappoa on valmistettu pitkään kemiallisesti öl-

jyhiilivedyistä. Mukonihappoa on alettu valmistaa bakteereilla, mutta sitä tai siitä valmis-

tettuja yhdisteitä on toistaiseksi käytetty enemmän lisäaineena perinteisiin muoveihin tai 

tiettyjen kemikaalien korvaajina kuin biomuoveina itsessään. (Xie et al. 2014) 

 

PHA-yhdisteiden ominaisuudet muoveina, kuten lämpömuovattavuus, jäykkyys ja lu-

juus, vaihtelevat huomattavasti riippuen siitä, minkälaisista lähtöaineista ne on valmis-

tettu ja minkälaisista monomeereista ne koostuvat (Zheng et al. 2020). Mukonihappo 

sopii ominaisuuksiltaan monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja useiden kemikaalien lähtöai-

neiksi (Xie et al. 2014). 

2.1 Polyhydroksialkanoaatit ja niiden käyttökohteet 

 PHA:t ovat biopolymeerejä, joita useat bakteerit tuottavat itselleen varastopolymeereiksi 

hiilen varastointiin. Nämä polymeerit ovat varastoituna solun sisälle ja sieltä ne voidaan 

tarvittaessa hajottaa bakteerin ravinnoksi. PHA on nimitys useille erilaisille yhdisteille. 

Näistä poly-3-hydroksibutyraatti (PHB) on rakenteeltaan yksinkertaisin. PHB on ho-

mopolymeeri, eli se on keskenään samanlaisista monomeereista muodostuva ketju.  

PHB koostuu 3-hydroksibutyraattiyksiköistä (3HB). (Verlinden et al. 2007) Kuvassa 1 on 

esitetty PHB:n rakennekaava.  
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Kuva 1. PHB:n rakennekaava (muokattu lähteestä Wilde et al. 2013) 

 

PHA-yhdisteitä on rakenteeltaan monenlaisia. Usein erilaisissa monomeereissa sivuket-

jun pituus vaihtelee. Esimerkiksi 3-hydroksivaleraattimonomeerilla (3HV) on yhtä hiiltä 

pidempi sivuketju kuin PHB:n monomeerilla. On myös sellaisia PHA-yhdisteitä, joissa 

hydroksyyliryhmä ei ole 3-hiilessä vaan hiilissä 4, 5 tai 6. Lisäksi on havaittu PHA-yhdis-

teitä, joilla on sivuryhmissä erilaisia substituentteja, kuten halogenoituja tai aromaattisia 

sivuketjuja tai kaksoissidoksia. Kaikki nämä muuntelut monomeerin rakenteessa vaikut-

tavat niiden ominaisuuksiin biomuoveina, kuten esimerkiksi jäykkyyteen ja lujuuteen. 

(Pötter & Steinbüchel, 2005, Verlinden et al. 2007 mukaan). PHA-yhdisteet jaotellaan 

lyhytketjuisiin (scl-PHAs) ja keskipitkäketjuisiin (mcl-PHAs). Tyypillisesti mcl-PHA:t ovat 

hiiliketjun pituudeltaan kuudesta hiilestä kuuteentoista hiileen ja scl-PHAT:t alle kuuden 

hiilen pituisia. (Verlinden et al., 2007). Taulukkoon 1 on koottu yleisimmät PHA-mo-

nomeerit, sekä millä bakteereilla ja mistä hiilenlähteestä niitä yleisimmin tuotetaan.  
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Taulukko 1. Yleisimmät PHA-monomeerit (Muokattu lähteestä Zheng et al. 2020) 
scl-PHA 

/mcl-

PHA 

Monomeeri Esimerkki bakteerista, jolla val-

mistetaan 

Hiilenlähde (ylei-

sin) 

 

 

 

scl-PHA 

3-hydroksibutyraatti (3HB) Cupriavidus necator glukoosi 

3-hydroksipropionaatti (3HP) Escherichia coli glyseroli 

3-hydroksivaleraatti (3HV) Alcaligenes eutrophus valeraatti 

4-hydroksibutyraatti (4HB) E. coli glukoosi 

laktaatti (LA) E. coli glukoosi 

glykolihappo (GA) E. coli glukoosi 

2-hydroksibutyraatti (2HB) E. coli glukoosi 

2-hydroksi-isovaleraatti (2HIV) E. coli glukoosi 

5-hydroksivaleraatti (5HV) C. necator ω-pentadekanolidi 

mcl-PHA 3-hydroksiheksanoaatti (3HHx) Pseudomonas putida heksanoaatti 

3-hydroksiheptanoaatti (3HHp) P. putida heptanoaatti 

3-hydroksioktanoaatti (3HO) P. putida oktanoaatti 

3-hydroksidekanoaati (3HD) P. putida kapriinihappo 

3-hydroksidodekanoaatti (3HDD) Pseudomonas entomophila lauriinihappo 

3-hydroksitetradekanoaatti (3HTD) P. putida myristiinihappo 

3-hydroksi-3-fenyylipropionaatti (3HPhP) C. necator fenyylipropionaatti 

3-hydroksi-4-fenyylibutyraatti (3HPhB) C. necator fenyylibutyraatti 

3-hydroksi-5-fenyylivaleraatti (3HPhV) P. entomophila fenyylivaleraatti 

3-hydroksi-4-metyylivaleraatti (3HMV) C. necator fruktoosi 

3-hydroksi-4-pentenoaatti (3HPE) Bulkholderia cepacia pentenoaatti 

3-hydroksi-10-undekanoaatti (3HU) Pseudomonas oleovorans 10-undekaani-

happo 

3.hydroksi-6-fenyyliheksanoaatti 

(3HPHx) 

P. putida 6-fenyyliheksano-

aatti 

6-hydroksiheksanoaatti (6HHx) Bacillus cereus UW85 kaprolaktoni 

 

Kopolymeeri tarkoittaa, että se koostuu useammasta kuin yhdestä erilaisesta monomee-

rista. Tuottamalla erilaisten lähtöainesekoitusten avulla erilaisia kopolymeereja saadaan 

biomuoveja, joiden fysikaaliset ominaisuudet, kuten jäykkyys ja lujuus vaihtelevat. Eräs 

kaupallisiin sovelluksiin yleistynyt kopolymeeri on P(3HB-co-3HV)-kopolymeeri, jota käy-

tetään pakkausmateriaalina esimerkiksi hygieniatuotteille. Tämä sovellus on toiminut 

tässä tarkoituksessa perinteisen muovin korvaajana hyvin. (Madigan et al. 2017, s. 715–

716). P(3HB-co-3HV) on lyhythiiliketjuinen PHA, ja sen tuotossa bakteerien hiilenläh-

teenä käytetään glukoosin ja valeraatin sekoitusta (Yan et al. 2005, Verlinden et al. 2007 

mukaan). Kuvassa 2 on esitetty P(3HB-co-3HV):n rakennekaava.  
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Kuva 2. P(3HB-co-3HV)-kopolymeerin rakennekaava (Muokattu lähteestä Madigan et 
al. 2017, s. 715) 

 

Toinen yleisesti tuotettu lyhytketjuinen kopolymeeri on poly-3-hydroksibutyraatti-ko-4-

hydroksibutyraatti (P(3HB-co-4HB)). 4-hydroksibutyraatissa hydroksyyliryhmä on neljän-

nessä hiilessä. P(3HB-co-3HHx)-kopolymeerit puolestaan sisältävät 3-hyroksibutyraatin 

lisäksi 3-hydroksiheksanoaattiyksikköjä ja ne ovat keskipituisia hiiliketjuiltaan. Vain näitä 

kolmea kopolymeeria tuotetaan toistaiseksi laajemmaassa kaupallisessa mittakaavassa 

PHB:n lisäksi. (Babu et al. 2013) 

 

PHA:t ovat termoplastisia eli lämpömuovattavia ja monenlaisilla metodeilla helposti muo-

kattavia aineita (Volova et al. 2019). Niiden termiset ja mekaaniset ominaisuudet riippu-

vat siitä, mistä monomeereista ne koostuvat (Babu et al. 2013). Niitä voidaan muokata 

helposti esimerkiksi erilaisilla raaka-aineyhdistelmillä ja monomeeriyhdistelmillä, sekä 

kemiallisilla muokkauksilla ja lisäksi erilaisilla lisäaineilla ja pehmittimillä (Karan et al. 

2019). PHA:t soveltuvat hyvin uudelleenkäytettäviksi ja niitä voidaan tästä syystä kutsua 

kestomuoveiksi. PHA:t muistuttavat ominaisuuksiltaan eniten yleisiä käyttömuoveja po-

lypropeenia ja polyeteeniä. PHA-yhdisteistä PHB muistuttaa eniten sulamispisteeltään, 

kiteisyydeltään ja vetolujuudeltaan polypropeenia (Tsuge, 2002). Se sopii hyvin pak-

kausmateriaaliksi, sillä se eristää hyvin kosteutta ja tuoksuja. PHB on jäykkä mutta hau-

ras materiaali. (Babu et al. 2013) Aiemmin mainitusta P(3HB-co3HV):sta saadaan lujia 

ja kestäviä muovipulloja ja -pakkauksia (Madigan et al. 2017, s.715). Sisältämänsä va-

leraatin ansiosta P(3HB-co3HV) on joustavampi kuin pelkkä PHB, mutta sillä on kuiten-

kin muuten lähes samat mekaaniset ominaisuudet kuin PHB:lla. Vielä P(3HB-co3HV):tä 

parempi tulos eli matalampi kiteisyys ja suutempi joustavuus saadaan hiiliketjultaan kes-

kipitkillä PHA-kopolymeereillä. (Padermshoke et al. 2004)  

 

PHA-yhdisteet ovat biohajoavia. Niitä hajottavat luonnossa mikrobit, jotka erittävät PHA-

hydrolaaseja ja PHA-depolymeraaseja. (Jendrossek & Handrick, 2002) PHA-yhdisteet 

hajoavat aineiksi, jotka eivät vahingoita luonnon ekosysteemejä. PHA-yhdisteiden ha-

joaminen luonnossa riippuu niiden koostumuksesta ja ympäristön olosuhteista, esimer-

kiksi vähähappisessa jätevedessä niiden hajoaminen kestää muutamia kuukausia, mutta 
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merivedessä siihen voi kulua useita vuosia (Madison & Huisman, 1999, Verlinden et al. 

2007 mukaan).  

 

Verlinden et al. 2007 mukaan PHA-yhdisteillä voisi korvata lähes kaikki pakkauksiin ja 

päällystyksiin käytetyt perinteiset muovit. Yksi syy tähän on se, että PHA-yhdisteitä voi 

helposti parantaa kemiallisilla muokkauksilla monenlaisiin käyttötarkoituksiin sopiviksi. 

Muovipakkausten ja -päällysteiden lisäksi PHA-yhdisteitä on käytetty esimerkiksi filmei-

hin, vaippoihin ja matkapuhelinten osiksi sekoitettuna muihin materiaalehin. (Verlinden 

et al. 2007) Lisäksi PHA-yhdisteillä on lääketieteellisiä ja maataloudellisia sovelluksia ja 

käyttökohteita. Maataloudessa sovelluksia ovat esimerkiksi siemenien tai lannoitteiden 

kotelointi ja lääketieteessä esimerkiksi skaffoldit, eli rakenteet, joiden ympärille voi kas-

vattaa kudoksia, tai esimerkiksi implantit, joiden avulla voi kohdennetusti välittää lääke-

aineita kehoon. (Verlinden et al. 2007; Zheng et al. 2020). PHA-yhdisteille on myönnetty 

ainakin Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n lupa toimia elintarvikkeisiin kos-

ketuksissa olevina materiaaleina, eli ruokien pakkausmateriaalien lisäksi niistä voidaan 

tehdä muun muassa kertakäyttöaterimia (Babu et al. 2013). 

2.2 Mukonihappo ja sen käyttökohteet 

Mukonihappo on tyydyttymätön kuusihiilinen dikarboksyylihappo ja biohajoava materi-

aali. Sillä on monipuolisesti erilaisia sovelluskohteita niin kemikaalien suorina tai funktio-

naalisina korvaajina kuin biotuotteiden valmistusmateriaalinakin. Mukonihappoa pide-

täänkin ”bioetuoikeutettuna” (biopriviliged) molekyylinä, sillä se toimii kemiallisena väli-

tuotemolekyylinä, eli se voidaan muuntaa tehokkaasti moniksi eri molekyyleiksi. (Bentley 

et al. 2020) Mukonihappo kykenee toimimaan näin, koska sillä on stereospesifinen kon-

figuraatio yhdistettynä reaktiivisiin karboksyyliryhmiin ja kojugoituneisiin kaksoissidoksiin 

(Xie et al. 2014). 

 

Kuvassa 3 nähdään cis,cis-mukonihapon rakenne. Juuri tätä muotoa bakteerit tuottavat 

aineenvaihdunnallisena välituotteena esimerkiksi bentsoehaposta. Mukonihappoa voi-

daan tuottaa mikrobeissa useita eri reittejä useista eri lähtöaineista. (Salvachúa et al. 

2018) 
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Kuva 3. Cis,cis-mukonihapon rakennekaava. (Muokattu lähteestä National Center for 
Biotechnology Information) 

 

Mukonihappoa voidaan käyttää lähtöaineena adipiinihapon, tereftaalihapon ja trimelliitti-

hapon valmistuksessa (Xie et al. 2014). Adipiinihappoa käytetään nailon-6,6:n tuotan-

toon ja polyestereiden, kuten polyvinyylikloridin muodostukseen (Polen et al. 2013). Ylei-

siä tereftaalihapoista muodostettuja polymeerejä ovat polyetyleenitereftalaatti, poly-

byteleenitereftalaatti ja erilaiset polyamidit. Trimelliittihaposta valmistetaan esimerkiksi 

trimelliittihappoanhydridiä. Kaikki nämä hapot ovat siis tärkeitä yhdisteitä polymeeriteol-

lisuudessa. Lisäksi niillä on muitakin käyttökohteita sellaisenaan esimerkiksi kosmetii-

kassa ja muoveissa. (Xie et al. 2014) Kuvassa 4 on esitetty mukonihaposta valmistetta-

vien adipiinihapon, tereftaalihapon ja trimelliittihapon käyttökohteita. Mukonihappo voi-

daan myös osittain hydrogenoida 3-heksenedioottihapoksi (3-hexenedioic acid), jota voi-

daan käyttää nailonien paranteluun (Schutyser et al. 2018).  

 

 

Kuva 4. Mukonihapon eri diastereomeerit, kolme niistä yleisesti valmistettavaa kemikaa-
lia ja niiden käyttökohteet (Muokattu lähteestä Xie et al. 2014). 

 

Mukonihappoa voidaan myös suoraan hyödyntää materiaalien ominaisuuksia paranta-

vana lisäaineena. Sitä voidaan myös käyttää sellaisenaan biomuovina. Suoraan muko-

nihaposta voidaan tuottaa korkealujuuksisia, kuiduilla vahvistettuja biomuoveja. (Rorrer 
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et al. 2016, Rorrer et al. 2017, Bentley et al. 2020 mukaan) Lisäksi mukonihappoa voi-

daan yhdistää muiden muovien kanssa, kuten esimerkiksi lisätä niitä kierrätettäviin po-

lyestereihin (Rorrer et al. 2019). 
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3. BIOMUOVIYHDISTEIDEN SYNTEESIREITIT 

BAKTEEREISSA 

Monet bakteerit tuottavat biomuoveiksi hyödynnettäviä polymeerejä luonnostaan jollakin 

aineenvaihduntareitillään. Haluttu yhdiste voi olla esimerkiksi jonkin aineenvaihduntarei-

tin välituote, kuten mukonihappo on beta-ketoadipaattireitissä (Salvachúa et al. 2018).  

Biomuovien aineenvaihduntareittejä bakteereissa on syytä parannella geenimuokkauk-

sella, jotta tuotantoprosessi voidaan saada riittävän tehokkaaksi kaupallista käyttöä aja-

tellen. Aineenvaihduntareittejä muokkaamalla voidaan parantaa halutun yhdisteen saan-

toa, konsentraatiota ja muita yhdisteen tuotantoprosessia parantavia ominaisuuksia. Me-

taboliamuokkauksella voidaan myös esimerkiksi vähentää toksisten välituotteiden muo-

dostumista solussa (Salvachúa et al. 2018). Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllistä 

siirtää kokonainen aineenvaihduntareitti organismiin, jossa sitä ei luontaisesti ole. Esi-

merkiksi Escherichia coli on usein hyvä ja monikäyttöinen bakteeri isäntäorganismiksi. 

Lisäksi geenimuokkauksen avulla voidaan saada bakteeri hyödyntämään biomuovien 

tuotannossa jotakin muuta raaka-ainetta kuin normaalisti tai käynnistää synteesi, jota ei 

normaalisti niissä olosuhteissa tapahtuisi. 

3.1 Biomuoviyhdisteiden luonnollinen biosynteesi 

Bakteerit tuottavat PHA-yhdisteitä luonnostaan, koska ne varastoivat siten hiiltä ja ener-

giaa varastopolymeereiksi (Volova et al. 2019). Tämä tapahtuu silloin, kun ravinteita ei 

saada ympäristöstä oikeassa suhteessa. Jonkin ravinteen puute, kuten typen tai fosforin, 

estää bakteerin normaalin energiantuotannon ja jos tällöin hiilenlähdettä on läsnä yli-

määrin, bakteeri ohjaa sen lähtöaineeksi PHA-yhdisteitä tuottavalle aineenvaihduntarei-

tille. Tämä on hyödyllistä bakteereille, etenkin koska ravinteiden varastointi ei heikennä 

niiden kuntoa tai toimintakykyä (Peters & Rehm 2005, Verlinden et al. 2007 mukaan). 

PHB:n synteesiä on huomattu tapahtuvan kaikissa prokaryoottien pääjaksoissa (Pötter 

& Steinbüchel, 2005, Verlinden et al. 2007 mukaan). 

Mukonihappoa syntyy kahden eri aineenvaihduntareitin kautta. Toinen reitti on nimeltään 

sikimaattireitti ja toinen beta-ketoadipaattireitti. Sikimaattireitti liittyy aromaattisten ami-

nohappojen sekä folaattien synteesiin. Beta-ketoadipaattireitti on osa tiettyjen bakteerien 

normaalia aromaattisten yhdisteiden prosessointia sitruunahappokierron välituotteiksi. 
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Mukonaatti eli cis,cis-mukonihapon vastinemäs on kummassakin reitissä välituote. (Sal-

vachúa et al. 2018; Bentley et al., 2020)  

3.1.1 PHA-yhdisteiden synteesi  

 

PHA-synteesiin eniten käytetty bakteeri on Ralstonia eutropha, joka on uudelta nimel-

tään Cupriavidus necator. Se on betaproteobakteerien luokkaan kuuluva gram-negatii-

vinen maaperän bakteeri, joka voi käyttää sekä aerobista että anaerobista respiraatiota. 

C. necator on miksotrofi, eli se voi vaihtaa energianhankintatapaansa elinympäristönsä 

olosuhteiden mukaan. C. necator voi tuottaa energiaa autotrofisesti hapettamalla vetyä, 

eli toimia kemolitotrofina. Tällaisia bakteereja kutsutaan myös Knallgas-bakteereiksi. Se 

voi tuottaa energiaa myös heterotrofisesti orgaanisesta hiilenlähteestä, eli toimia tällöin 

kemo-organotrofina. Näiden ominaisuuksien vuoksi C. necator pystyy tuottamaan PHA-

yhdisteitä monista eri hiilenlähteistä. (Pohlmann et al. 2006) C. necator tuottaa PHA-

yhdisteitä verrattain suurella saannolla ja se voi tuottaa ominaisuuksiltaan spesifisiä ko-

polymeerejä ravinteellisten muokkausten avulla (Madigan et al. 2017, s. 716). 

 

PHA-yhdisteitä voidaan tuottaa myös Pseudomonas putida -bakteerilla (Salvachúa et al. 

2020). Se on gram-negatiivinen, stressinsietokykyinen esimerkiksi monia toksisia mole-

kyylejä vastaan ja geneettisesti helposti mallinnettava maaperän bakteeri, jonka aineen-

vaihduntareitit mahdollistavat useiden erilaisten yhdisteiden tuotannon monista erilai-

sista raaka-aineista. P. putida käyttää aerobista respiraatiota ja se on kemo-organotrofi. 

(Bentley et al. 2020) P. putida käyttää aineenvaihdunnassaan Entner-Doudoroff-Emden-

Meyerhor-Parnas-sykliä (EDEMP), joka tuottaa ylimäärin NADPH-molekyylejä, mikä ai-

nakin osin selittää bakteerin kyvyn sietää stressiä ja monia toksisia molekyylejä. 

EDEMP-sykli tarkoittaa pentoosifosfaattireitin, Entner-Doudoroff -reitin ja Embden-Mey-

erhof-Parnas -reitin yhdistelmää. (Chavarria et al., 2013, Bentley, G.J. et al. 2020 mu-

kaan). P. putida voi käyttää ravintonaan rasvahappoja, jotka on ensin solussa hajotet-

tava β-oksidaatiolla asetyylikoentsyymi-A:ksi (asetyyli-KoA), tai se voi käyttää sokereita 

ja aromaattisia yhdisteitä, jotka taas muokataan ensin rasvahapoiksi rasvahappojen bio-

synteesissä. Tällöin aromaattiset yhdisteet muunnetaan välituotteeksi nimeltä (R)-3-hyd-

roksiasyyli-ACP, joka hydrolysoidaan hydroksirasvahapoksi, jonka jälkeen saadaan 3-

hydroksiasyyli-KoA. Tämä välituote muunnetaan mcl-PHA-yhdisteiksi. (Salvachúa et al. 

2020) 

 

PHA-yhdisteet varastoidaan bakteerissa solun sisään granuloina, koska ne eivät liukene 

veteen. Polymerisoimalla liukenevia metaboliitteja liukenemattomaan säilytysmuotoon, 
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solu ei joudu muuttamaan osmoottista tilaansa ja näin estetään polymeerien vuotaminen 

ulos solusta. Tämä on hyvä asia myös tuotannon näkökulmasta, sillä granulat helpotta-

vat tuotteen keräämistä ja pitävät keräämisen kulut alhaalla. (Peters & Rehm, 2005). 

Granulat ovat olennaisessa osassa PHA-yhdisteiden synteesissä ja kataboliassa takai-

sin bakteerin käyttöön, sillä granuloiden pinnan membraani sisältää sekä PHA-

syntaasientsyymin että PHA-depolymeraasin eli hajotusentsyymin. Granulat ovat solun-

sisäisiä yksikköjä, jotka kykenevät vastaamaan olosuhteiden muutoksiin hajottamalla 

PHA-varastoja tai syntetisoimalla niitä lisää. (Pötter & Steinbüchel, 2005, Verlinden et al. 

2007 mukaan). Granuloiden pinnan fosfolipidimembraanissa on myös erilaisia prote-

iineja, kuten fasiineja. Fasiinit vaikuttavat granuloiden kokoon ja määrään solussa. Fa-

siinia koodaavia geenejä muokkaamalla voidaan vaikuttaa granuloiden pakkautumiseen 

solussa ja täten mahdollisesti parantaa saantoa. (Verlinden et al. 2007) 

 

PHB:n aineenvaihduntareitti bakteereissa on suhteellisen yksinkertainen, sillä se tapah-

tuu kolmen entsyymin katalysoimana. Nämä entsyymit ovat niitä koodaavien geenien 

mukaisesti nimeltään PhaA, PhaB ja PhaC (Verlinden et al. 2007). Niiden avulla bakteeri 

saa kahden välituotteen kautta muodostettua asetyyli-KoA:sta PHB:ta. Kuvassa 5 näh-

dään yksinkertaistettu PHB:n synteesireitti C. necator-bakteerissa.  

 

Kuva 5. PHB:n metaboliareitti C. necator-bakteerissa (Muokattu lähteestä Verlinden et 
al. 2007) 
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Sokerit muutetaan glykolyysissä pyruvaatiksi ja siitä asetyyli-KoA:ksi, joka muuten jat-

kaisi sitruunahappokiertoon, mutta joka tässä tapauksessa olosuhteiden vuoksi muun-

netaan asetoasetyyli-KoA:ksi. Entsyymi 3-ketotiolaasi (PhaA) katalysoi tämän reaktion 

yhdistämällä kaksi asetyyli-KoA-molekyyliä. Silloin kun olosuhteet eivät ole otolliset 

PHB:n synteesiin, sitruunahappokierrosta vapautuva KoA-molekyyli inhiboi 3-ketotiolaa-

sin ja estää synteesin. Synteesin seuraavassa vaiheessa asetoasetyyli-KoA hapettuu 

(R)-3-hydroksibutyryylikoA:ksi ja elektroni siirtyy NADH:lle asetoasetyyli-KoA-reduktaa-

sin (PhaB) avulla. (R)-3-hydroksibutyryyli-KoA muuntuu lopputuotteeksi eli PHB:ksi 

PHB-syntaasin (PhaC) polymerisoimana. Tällöin kun monomeerit yhdistetään toisiinsa, 

KoA vapautuu. Kuvassa 5 lähtöaineena toimivat sokerit, joista asetyyli-KoA:ta muodos-

tuu normaalissa energiantuotannossa glykolyysin avulla. Kuvasta 5 ei nähdä muita ta-

poja tuottaa asetyyli-KoA:ta bakteerin ravinnonlähteistä, eli rasvahappojen katabolia ja 

aromaattisten yhdisteiden biosynteesi rasvahapoiksi ja näiden katabolia. (Tsuge, 2002; 

Verlinden et al. 2007). 

 

Kaksi muuta metaboliareittiä PHA-yhdisteiden tuottoon on esitetty kuvassa 6. Ylempi ai-

neenvaihduntareitti tuottaa yhdisteitä rasvahapoista ja alempi sokereista. Näitä reittejä 

on löydetty esimerkiksi Pseudomonas-lajin bakteereista, kuten P. putida- ja P. aeru-

ginosa-bakteereista. Nämä reitit tuottavat lähinnä monomeereja keskipitkien hiiliketjujen 

PHA-yhdisteisiin eli mcl-PHA-yhdisteisiin. Näillä reiteillä saadaan tuotettua kopolymee-

rejä varten muita PHA-monomeereja, kuin PHB:ta.  (Tsuge, 2002; Salvachúa et al. 2020) 
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Kuva 6. Aineenvaihduntareitit muiden PHA-monomeerien, kuin PHB:n tuottoon. Ylempi 
a-kohta esittää reitin rasvahapoista PHA-yhdisteiksi ja alempi b-kohta reitin rasvahappo-
jen biosynteesin kautta. (Muokattu lähteestä Tsuge, 2002) 

 

Kuvan 6 alemmalla reitillä asetyyli-KoA:sta tuotetaan rasvahappoja rasvahappojen bio-

synteesillä. Rasvahappojen biosynteesillä tuotetusta (R)-3-hydroksiasyyli-ACP:sta saa-

daan (R)-3-hydroksiasyyli-KoA:ta hydrolysoimalla ja liittämällä siten KoA tarvittavien ent-

syymien avulla. (R)-3-hydroksiasyyli-KoA:sta saadaan tuotettua PhaC-entsyymin avulla 

mcl-PHA-yhdisteitä samaan tapaan kuin PHB:nkin metaboliareitillä viimeisessä vai-

heessa (R)-3-hydroksibutyryyli-KoA:sta. Ylemmällä reitillä rasvahapot muunnetaan be-

taoksidaatiolla lyhyemmiksi rasvahapoiksi eli enoyyli-KoA:ksi tai 3-ketoasyylikoentsyymi-

A:ksi, joista saadaan kummastakin tuotettua (R)-3-hydroksiasyyli-KoA:ta.  (Salvachúa et 

al. 2020) 
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3.1.2 Mukonihapon synteesi 
 

P. putida-bakteeria pidetään parhaana kantana mukonihapon tuottoon, koska se sietää 

erilaisia olosuhteita, kuten aromaattisia yhdisteitä, ja käyttää niitä energiantuotannos-

saan. Sillä on siis jo valmiiksi aineenvaihduntareittejä, jotka hajottavat aromaattisia ai-

neita. P. putida ja Sphingobacterius-suvun bakteerit tuottavat mukonihappoa luontaisesti 

lähinnä bentsoehaposta (Jung et al. 2015). Mukonihappoa voi tuottaa myös esimerkiksi 

E. coli, lähtöaineenaan tällöin glukoosi, eikä aromaattiset yhdisteet (Salvachúa et al. 

2018). 

 

Mukonihappoa voidaan tuottaa sikimaattisella aineenvaihduntareitillä glukoosista. Siki-

maattireitillä kondensoidaan eli yhdistetään erytroosi-4-fosfaatti (E4P), joka on pentoo-

sifosfaattireitin välituote, ja glukoosista glykolyysillä saatu fosfoenolipyruvaatti (PEP). 

Muodostuu 3-deoksi-arabinoheptulosonaatti-7-fosfaattia (DAHP). DAHP muutetaan 3-

dehydrosikimaatiksi ja kahden entsymaattisen välivaiheen jälkeen protokatekuaatista 

(PCA) katekoliksi ja tästä mukonaatiksi. (Bentley et al. 2020) PCA muuntuu kuitenkin 

luonnostaan heikosti katekoliksi, minkä takia luonnolliset, geenimuokkaamattomat kan-

nat tuottavat mukonaattia heikosti (Johnson et al. 2016).  

 

Mukonihappoa muodostuu välituotteena osana beta-ketoadipaattista aineenvaihdunta-

reittiä. Tällä reitillä bakteerit käsittelevät aromaattisia aineita asetyyli-KoA:ksi ja sukki-

nyyli-KoA:ksi, joista molemmat normaalisti jatkavat sitruunahappokiertoon ja siten bak-

teerin energiantuotantoon. Beta-ketoadipaattireitillä syntyy kahta avainvälituotetta, kate-

kolia ja PCA:ta. Katekolin bakteeri muuntaa mukonaatiksi halkaisemalla sen aromaatti-

sen rengasrakenteen. Tällaisia aromaattisia lähtöaineita ovat fenoli, bentsoehappo ja 

guajakoli. Bakteerit tuottavat heikosti mukonaattia myös p-kumaarihaposta ja feruliha-

posta, mutta glukoosin tavoin nämä lähtöaineet muunnetaan luontaisesti välituote 

PCA:ksi, jolloin sitä kertyy soluun katekolin sijasta. Tämä ongelma on ratkaistu geeni-

muokkauksen keinoilla. (Johnson et al. 2016) Kuvaan 7 on koottu molemmat reitit ja 

lähtöaineet, joilla mukonihappoa tuotetaan esimerkiksi P. putida-bakteerissa. Kuvassa 

on esitetty sikimaattireitti, vaikka saanto sillä onkin luontaisesti heikkoa.  
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Kuva 7. Cis,cis-mukonaatin aineenvaihduntareitit glukoosista sikimaattireitillä ja kol-
mesta aromaattisesta lähtöaineesta beta-ketoadipaattireitillä. Metaboliamuokkauksia 
tarvitaan, jotta PCA saadaan muutettua katekoliksi. 

 

Beta-ketoadipaattireitistä voidaan puhua myös ortohalkaisureittinä (ortho-cleavage path-

way) tai metahalkaisureittinä (meta-cleavage pathway) viitaten siihen, millä tavalla kate-

kolin aromaattinen rengasrakenne hajotetaan reitillä. Tämä riippuu bakteerista. Ortohal-

kaisureitillä katekolin rengas hajotetaan kahden funktionaalisen ryhmän välistä ja hajot-

tavana entsyyminä toimii katekoli-1,2-dioksigenaasi, ja tällä tavalla muodostuu cis,cis-

mukonaattia. (Wells & Ragauskas, 2012; Xie et al. 2014) 
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3.2 Synteesireittien geneettinen muokkaus 

 

Bakteerien geneettisessä muokkauksessa yleisimpiä menetelmiä biomuoviyhdisteiden 

tuoton parantelemiseksi on metaboliareittien geenien yliekspressointi ja geenien poisto 

tai hiljentäminen. Geenejä yliekspressoimalla lisätään geenin ilmentymistä, jolloin bak-

teeri tuottaa lisää tarvittavia entsyymejä tai muita proteiineja, mikä onnistuessaan lisää 

tuotteen saantoa tai tuottavuutta. Hiljentämällä tai poistamalla geenejä saadaan bakteeri 

lopettamaan ei-toivottu aineenvaihdunnallinen reaktio, joka jollakin tavalla huonontaa 

halutun yhdisteen tuotantoa. Lisäksi geenimuokkauksella voidaan pyrkiä tuottamaan yh-

disteitä, joita organismi ei normaalisti tuottaisi tietyistä lähtöaineista, ja siten lisäämään 

ominaisuuksiltaan erilaisten mahdollisten PHA-yhdisteiden valikoimaa. Muita bio-

muovien muokkaukseen käytettyjä menetelmiä on geenien korvaaminen toisilla gee-

neillä tai sellaisten geenien tai genomien rakentaminen, jotka ovat yhdistelmiä muista. 

Lisäksi aineenvaihduntareittejä voidaan siirtää organismeihin tai luoda sellaisia synteet-

tisiä aineenvaihduntareittejä, joita ei löydy sellaisenaan mistään organismista. (Zheng et 

al. 2020)  

 

Aineenvaihduntareittien muokkauksesta biomuovien tuottamiseksi on tehty kahtena 

viime vuosikymmenenä monia tutkimuksia eri bakteerilajeilla ja erilaisista lähtöaineista. 

Tutkimusten tavoitteena on usein yrittää saada luotua bakteerikanta, jonka perimässä 

on optimaalinen yhdistelmä geneettisiä muokkauksia parhaan mahdollisen tuloksen saa-

vuttamiseksi. Tämä vaatii usein paljon erilaisia koeasetelmia ja niiden yhdistelyä. Tau-

lukkoon 2 on koottu yleisiä metaboliamuokkauskohteita PHA-yhdisteille, sekä niiden vai-

kutuksia.  
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Taulukko 2. PHA-yhdisteiden tuoton parantaminen metaboliamuokkauksella, mitä tutkimusessa 
tehtiin, mitä muokkauksilla saavutettiin ja tutkimuksen lähde. 

Muokkaus-

kohde 

Mitä tutkimuksessa tehtiin Tulos Lähde 

PHA-

syntaasient-

syymien 

muokkaus 

 C. necator-kannan alkuperäinen 

PhaC-entsyymi toisen bakteerikannan 

PhaC-entsyymillä.  

C. necator kykeni tuottamaan P(3HB-

co-3H4MV)-kopolymeeria, jota se ei 

normaalisti juuri tuottaisi, vaikka sille 

annettaisiin 4-metyylivaleraattia lähtö-

aineeksi. 

Ta-

nadchang-

saeng et 

al. 2009 

PHA-

syntaasient-

syymien 

muokkaus 

Luotiin ”kimeera”-entsyymi yhdistä-

mällä kahden eri bakteerin PHA-

syntaasientsyymit ja siirrettiin uusi ent-

syymi E. coli-kantaan. 

Saatiin massaprosentiltaan 50% suu-

rempi PHA:n saanto, kuin alkuperäi-

sillä entsyymeillä tuotettuna. 

Matsumoto 

et al. 2009, 

Zheng et 

al. 2020 

mukaan 

Granuloiden 

proteiinien 

muokkaus 

Yliekspressoitiin PHA-granulan proteii-

nia (PhaP) koodaavaa geeniä E. coli-

bakteerissa. 

Solut tuottivat 2,6-kertaa enemmän 

PHB:tä kontrolliin verrattuna. 

de Almeida 

et al. 2007 

Granuloiden 

proteiinien 

muokkaus 

Huomattiin, että PhaP-proteiinit vaikut-

tavat myös siihen, miten PHA-syntaasi 

sitoutuu substraattiin. 

Saatiin tuotettua C. necator-kannalla 

P(3HB-co-3HHx)-kopolymeeria niin, 

että 3HHx-monomeerin osuus kasvoi. 

Ka-

washima 

et al. 2015 

mcl-PHA-ha-

jotusgeenien 

poisto  

PHA:n depolymerisaatiota koodaava 

geeni phaZ ja rasvahappojen hajotuk-

sen välituotteita säätelevät geenit fadA 

ja fadB poistettiin P. putida-kannasta. 

Poistamalla geenit, jotka säätelevät 

PHA-yhdisteiden käyttöä ja hajotusta 

solussa, saadaan enemmän tuotetta. 

Salvachúa 

et al. 2020 

Geenien kor-

vaaminen toi-

silla, geenien 

yhdistely ja 

yliekspres-

sointi 

Korvattiin P. putida-kannan kromoso-

mista asetaldehydidehydrogenaasia 

koodaava geeni hydroksiasyyli-ACP-

tiolaasia koodaavalla geenillä phaG, 

hydroksiasyyli-KoA-syntaasia koodaa-

valla geenillä alkK sekä PHA-

syntaasia koodaavilla geeneillä phaC1 

ja phaC2.  

Kasvatti rasvahappojen hiiliketjujen 

pidentämistä eli elongaatiota mcl-

PHA-yhdisteiden tuottoon. 

Salvachúa 

et al. 2020 

Elektroninsiir-

täjien geenien 

yliekspres-

sointi 

Yliekspressoitiin NADH:ta ja 

NADPH:ta sääteleviä geenejä Halo-

monas TD01 -bakteerissa. 

Kun elektroninsiirtäjiä oli tarjolla 

enemmän, myös niitä tarvitsevia reak-

tioita tapahtui enemmän ja PHB:n 

tuottavuus ja saanto kasvoivat. 

Fu et al. 

2014 

Solun morfo-

logian muok-

kaus 

Säädeltiin E. coli -bakteerin kokoon 

vaikuttavia geenejä CRISPRi-teknii-

kalla. 

Soluun mahtui enemmän tuotetta, 

PHB:ta kertyi soluun yli kaksinkertai-

sesti kontrolliin verrattuna. 

Elhadi et 

al. 2016 
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On huomattu, että yliekspressoimalla PHA-yhdisteiden aineenvaihduntaireitillä olevien 

olennaisten proteiinien geenejä, voidaan parantaa PHA-tuotantoa. Tämä koskee ylei-

simmin entsyymejä, mutta myös tiettyjä synteesin säätelijäproteiineja voidaan ylieks-

pressoida. Tärkein muokkauskohde, kun halutaan vaikuttaa PHA-yhdisteiden monomee-

rien rakenteeseen, monomeerikoostumukseen ja molekyylipainoon, on PHA-

syntaasientsyymin muokkaaminen ja tarkemmin sen substraattispesifisyyden säätely. 

Korvaamalla alkuperäinen spesifinen PHA-syntaasientsyymi erilaisen PHA-syntaasient-

syymin geenillä, voidaan lisätä PHA-yhdisteiden monimuotoisuutta ja siten luoda yhdis-

teitä uusilla ominaisuuksillla. (Zheng et al. 2020) 

 

Yleisin parannuskohde mukonihapon tuotannossa vaikuttaa olevan erilaisten välituottei-

den kertymisen minimointi. Monet mukonihapon synteesireiteillä kertyvät välituotteet es-

tävät tai vähentävät niiden välituotteiden muodostumista, joista mukonihappoa muodos-

tuu. Osa välituotteista, kuten vanillaatti, voi olla soluun kertyessään toksista (Salvachua 

et al. 2018). Niinpä mukonihappoa tuottavien bakteereiden metaboliamuokkauksen ta-

voitteena on usein vähentää niitä entsyymejä, jotka kerryttävät ei-haluttuja välituotteita. 

Mukonihappoa syntyisi luonnostaan glukoosista, p-kumaarihaposta ja ferulihaposta, mi-

käli ne eivät muuntuisi PCA:ksi, joka kertyy soluun. Tätä ongelmaa Johnson et al. 2016 

saivat helpotettua geenideleetioilla. He poistivat niiden entsyymien geenit, jotka vastasi-

vat sekä PCA:n että mukonaatin jatkokäsittelystä kohti sitruunahappokiertoa. Lisäksi he 

lisäsivät geenin, joka koodaa 3-dehydrosikimaatin muuttumista PCA:ksi ja ko-ekspres-

soivat kolmea geeniä, jotka yhdessä säätelevät PCA:n muodostumista katekoliksi. Näin 

saatiin 15,6 g/l tiitteri p-kumaarihaposta ja 4,92 g/l glukoosista. (Johnson et al. 2016) 

Kuvassa 8 näkyvät sekä luontaiset, että geenimuokkauksella mahdollistetut tavat tuottaa 

mukonihappoa P. putida-bakteerissa.  
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Kuva 8. Mukonihapon luonnolliset aineenvaihduntareitit ja geenimuokkauksilla mahdol-
listetut reitit. Poistetut geenit on merkitty kuvaan punaisella ja koekspressoidut vihreällä. 
(Muokattu lähteestä Johnson et al. 2016) 

 

Salvachúa et al. 2018 saivat parannettua tätä aiempaa Johnson et al. 2016 tulosta. 

He tutkivat, miten mukonihapon saantoa ja tuottavuutta ligniinistä ja sen aromaat-

tisista komponenteista p-kumaarihaposta ja ferulaatista voidaan parantaa tuotta-

malla uusia, geneettisesti muokattuja P. putida-kantoja. Eräs muokkaus tässä tut-

kimuksessa oli vanAB-geenin yliekspressointi, jolla saatiin estettyä solulle toksisen 

vanillaatti-välituotteen muodostuminen. Saatin luotua kanta, joka ei kerryttänyt va-

nillaattia tai muutakaan ei-haluttua välituotetta, kuten PCA:ta, jolloin tiitteri p-kou-

marihaposta oli n. 50 g/L. (Salvachúa et al. 2018) 

 

Myös Bentley et al. 2020 tutkivat P. putida-bakteeria ja välituotteiden geenien 

muokkausta. Sikimaattireitti aiheuttaa 2-ketoglukonaatin kertymistä, mikä vähen-

tää mukonihapon saantoa. Glukoosidehydrogenaasigeenin (ghd) poisto estää tä-

män välituotteen kertymisen, mutta hidastaa merkittävästi mukonihapon tuottoa. 

Tutkimuksessa paranneltiin mukonihapon tuottoa sellaisessa kannassa, jossa 2-

ketoglukonaatin muodostuminen on estetty. Tutkijat poistivat transkription sääte-

lytekijän geenin hexR:n ja kaksi muuta geeniä nimeltään gntZ ja gacS. Nämä muu-

tokset nostivat mukonihapon konsentraation kasvuliuoksessa kolminkertaiseksi 

lähtötilanteeseen verrattuna. (Bentley et al. 2020) 
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Uudenlaisten PHA-yhdisteiden luomiseksi on myös suunniteltu uusia, synteettisiä 

aineenvaihduntaireittejä. Esimerkiksi David et al. 2017 loivat E. coli-kantaan uu-

denlaisen reitin, jolla tuotettiin P(2HB-co-3HB)-kopolymeeria (David et al. 2017). 

Monissa tutkimuksissa on luotu mukonihapon beta-ketoadiapaattireitti bakteerei-

hin, kuten E. coli-bakteeriin hyödyntäen rekombinanttia DNA-teknologiaa. Tällöin 

siis bakteeriin on siirretty bentsoehappoa hajottavien entsyymien geenejä, ja se on 

siten saatu tuottamaan mukonihappoa. Curran et al. 2013 siirsi Saccharomyces 

cerevisiae -hiivalajiin entsyymien geenejä kolmesta eri bakteerista. Tämän jälkeen 

kantaa muokattiin useiden eri geenien hiljentämisen ja yliekspressoinnin avulla, ja 

lopulta saatiin S. cerevisiae tuottamaan mukonaattia glukoosista sikimaattireitillä. 

Curranin ja muiden mukaan tällä kannalla saatu tulos oli konsentraatioltaan suurin 

ja saannoltaan toiseksi suurin verrattuna mihinkään raportoituihin tuloksiin siki-

maattireitillä tuotetusta aromaattisesta aminohappoon pohjautuvasta molekyylistä. 

(Curran et al. 2013) Tämä tarkoittaa, että biomuovien tuottaminen joillakin muilla 

mikrobeilla kuin bakteereilla voisi joissakin tapauksissa olla tuottoisampaa.  
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4. BIOMUOVIEN RAAKA-AINEET JA TUOTANTO 

 

Sekä PHA-yhdisteiden että mukonihapon raaka-aineina on helpointa käyttää glukoosia, 

fruktoosia tai muita sokereita. Yleisimmin hiilenlähde on peräisin maissista tai viljoista 

(Madigan et al. 2017, s.716). Hyödyntämällä näitä raaka-aineita, biomuovien hinta on 

liian kallis perinteisten muovien korvaajaksi teollisen mittakaavan tuotantoon. Nämä 

raaka-aineet myös kilpailevat viljelyalasta ruoantuotannon kanssa. Tästä syystä on tut-

kittu, miten PHA-yhdisteitä voitaisiin tuottaa jätteistä ja teollisuuden sivuvirroista. Kuvaan 

9 on koottu tässä luvussa mainitut raaka-aineet ja tuotantotavat PHA-yhdisteille ja mu-

konihapolle. 

 

Kuva 9.  PHA-yhdisteiden ja mukonihapon tuotantoon käytetyt menetelmät ja mahdolli-
set raaka-aineet. 

 

Ligniini vaikuttaa olevan tutkituin jätteistä saatava raaka-aine biomuoveille. Ligniini on 

biopolymeeri, jota on kasvien soluseinissä. Se toimii puissa kuitujen sidosaineena. Esi-

merkiksi biojalostamoilla ligniini on erotettava sellusta, jolloin se päätyy prosessin sivu-

virraksi. Esimerkiksi Salvachúa et al. 2020 tutkivat, kuinka P. putida-bakteerilla voidaan 

tuottaa hiiliketjultaan keskipitkiä PHA-yhdisteitä ligniinistä (Salvachúa et al. 2020). Sa-

maa on tutkittu myös aiemmin mukonihapolle Salvachúa et al. 2018 tekemässä tutki-

muksessa. Ligniinin sisältämien aromaattisten komponenttien hyödyntäminen lähtöai-

neena mahdollistaisi biojalostamoiden sivuvirtojen käytön biomuovien tuottoon. Tämä 

madaltaisi prosessin hintaa ja parantaisi sen ympäristöystävällisyyttä. Ongelma kuiten-

kin vaikuttaa olevan se, että biomuovien tuotto on tehokkaampaa, kun hyödynnetään 
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suoraan jotakin tiettyä ligniinin komponenttia, kuten p-kumaarihappoa. Ligniini itsessään 

on substraattina haastava, koska se pitäisi pilkkoa. Tämä pienentää prosessin tehok-

kuutta. (Salvachúa et al. 2018)  

 

Bentsoehappo on helpoin aromaattinen raaka-aine mukonihapolle, sillä bakteerit muo-

dostavat siitä mukonaattia luonnostaan melko hyvällä saannolla. Sitä on tutkimuksissa 

käytetty tuotantoon esimerkiksi P. putida-bakteerilla ja geneettisesti muokatulla E. coli-

bakteerilla, johon on siirretty beta-ketoadipaattireitti. Kuitenkin bentsoehappo ei ole tyy-

pillinen ligniinin hajoamistuote. Se ei ole raaka-aineena yhtä hyödyllinen kuin jätteenä 

saatu ligniini, joten olisi tärkeää keskittyä ligniinin hajotessa syntyvien komponenttien 

käyttöön prosessin lähtöaineena. Suurimpana haasteena ligniinin käytössä mukoniha-

pon tuottoon pidetään ligniinin hajotusta biologisesti saataviksi komponenteiksi. Tuotan-

toon käytetyt bakteerit eivät tähän mennessä pysty käyttämään suuren molekyylipainon 

ligniiniä, jota on ligniinivirroissa tyypillisesti paljon. Ligniini sellaisenaan ei siis toistaiseksi 

ole vielä käyttökelpoinen raaka-aine suuren mittakaavan tuotannossa, mutta sen mah-

dollisuuksia tutkitaan. (Salvachúa et al. 2018; Salvachúa et al. 2020) 

 

C. necator-bakteerille parhaiten hyödynnettävä substraatti PHA-yhdisteiden tuottoon on 

laktaatti. C. necator ei pysty yhtä helposti hyödyntämään sokereita, melassia, vehnää tai 

tärkkelysjätettä. On tutkittu, että voisi olla parempi käyttää kasvatuksessa sekaviljelmää, 

jossa laktaattia tuottavat bakteerit muuttavat nämä lähtöaineet ensin laktaatiksi, jonka C. 

necator voisi käyttää ravinnokseen. (Patnaik 2005, Verlinden et al. 2007 mukaan). Tämä 

ei kuitenkaan ole vielä yleisesti käytössä oleva menetelmä. 

 

Myös kasvirasvoja ja öljyjä voi käyttää biomuovien raaka-aineina. Siksi myös esimerkiksi 

ruokajätteen mahdollisuutta biomuovien tuottamiseen on tutkittu. Ruiz et al. 2019 tutki-

vat, miten saataisiin mahdollisimman tuottava prosessi mcl-PHA-yhdisteiden tuottoon 

jätteeksi jääneestä ruokaöljystä. Parhaaksi tavaksi osoittautui tällöin panossyöttöpro-

sessi, jossa ravinteet annettiin pulsseissa. (Ruiz et al. 2019) Amini et al. 2020 tutkivat, 

miten hyvin C. necator tuottaa PHA-yhdisteitä panimon jätevesistä ja tarkemmin niiden 

sisältämästä maltoosista. Tässä tutkimuksessa jätevettä oli puhdistettu, joten sen ravin-

teiden suhde ei ollut optimaalinen. (Amini et al. 2020) 

 

 Kasvatusstrategialla voidaan vaikuttaa biomuovien tuottavuuteen, saantoon ja konsent-

raatioon. Sopivaa bioreaktorikasvatustyyppiä valitessa tulee huomioida substraatti, muo-

dostuvat välituotteet ja niiden mahdollinen toksisuus ja tuotteen mahdollinen toksisuus 
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soluille. Lisäksi, jos halutaan tehdä PHA-kopolymeerejä, täytyy huomioida suurin mah-

dollinen konsentraatio, jota ylimääräisiä substraatteja, kuten vaikka valeraattia, voi lait-

taa, ilman että ne ovat toksisia soluille. (Volova et al. 2019)  

 

Inhiboimalla kilpaileva aineenvaihduntareitti, voidaan lisätä tuotteen saantoa ja tuotta-

vuutta. Jiang et al. 2013 lisäsivät kasvuliuokseen rasvahappojen β-oksidaation inhibiitto-

ria, jolloin kaikki lähtöaine saadaan hyödynnettyä PHA-yhdisteiden tuotantoon. Tutki-

muksessa kuitenkin huomattiin, että tässä tapauksessa on syytä koostaa kasvatusliuos 

hiilen- ja energianlähteen lisäksi PHA:n esiasteesta, jotta biomassan tiheys säilyy riittä-

vän korkeana (Jiang et al. 2013). 

 

Myös syöttöstrategia vaikuttaa biomuovien saantoon. Salvachúa et al. 2018 huomasivat, 

että glukoosipulssit kasvuliuokseen näyttävät vähentävän joidenkin ei-haluttujen välituot-

teiden kertymistä. Huomattiin myös, että minimimäärä glukoosia tai muita hiilenlähteitä 

on tärkeä lisä, jotta p-kumaarihappo saadaan täysin muunnettua mukonihapoksi ilman 

haitallisten välituotteiden kertymistä. Muutenkin mukonihapon muodostus p-kumaariha-

posta tai ferulihaposta tuottaa vain yhden asetyyli-KoA:n, mikä ei olisi riittävästi bakteerin 

oman energiantuotannon kannalta. (Salvachúa et al. 2018). Täysin glukoositonta pro-

sessia mukonihapolle on kehitetty (Sonoki et al. 2018, Salvachúa et al. 2018 mukaan), 

mutta se vaatii vielä paljon optimointia, jotta se voisi olla kaupalliseen käyttöön sopivalla 

tasolla. On myös selvitetty glukoosin tuomista biojalostamoprosessista tai vaihtoehtoi-

sesti voitaisiin hyödyntää esimerkiksi ligniinissä valmiiksi olevaa asetaattia ja muita hii-

lenlähteitä. (Salvachúa et al. 2018). 

 

Tyypillinen PHA-yhdisteiden kasvatusstrategia on kaksivaiheinen panossyöttöprosessi 

bioreaktorissa. Sen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään bakteerien biomassan kas-

vattamiseen paljon ravinteita sisältävässä kasvatusliuoksessa. Toisessa vaiheessa, eli 

syöttövaiheessa bioreaktorissa on rajoitettu typen määrä, jotta bakteerit aloittavat PHA-

synteesin. (Volova et al. 2019) Sekaviljelmien, kuten aktiivilietteen käytön on havaittu 

parantavan prosessin tuottavuutta ja näin alentavan kasvatusprosessin hintaa, mikä li-

sää prosessin mahdollisuuksia kaupalliseen käyttöön. (Patnaik, 2005, Verlinden et al. 

2007 mukaan) Tällöin ei käytetä vaihetta, joissa ravinteita olisi rajoitettu, kuten puhdas-

viljelmissä, vaan käytetään strategiaa nimeltä ”feast and famine”. Tällöin soluja kasvate-

taan ravinneköyhässä liuoksessa, joka saa aikaan bakteerien muuttumisen fysiologi-

sesti. Kun sitten liuokseen lisätään paljon substraattia, bakteerien fysiologia muuttuu jäl-

leen. Tällöin bakteereille on viisaampaa alkaa kasvun sijaan tuottamaan PHA-yhdisteitä 

eli varastoimaan yhtäkkistä hiilenlähteen ylimäärää. (Dias et al. 2005, Verlinden et al. 
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2007 mukaan). Mukonihapolle yleisin kasvatusstrategia on tavallinen yksivaiheinen pa-

nossyöttöprosessi (Xie et al. 2014).  

 

Volova et al. 2019 rakensivat pilottivaiheen tuotantoprosessin PHA-yhdisteiden tuotosta 

C. necator -bakteerilla. Tässä tuotantoprosessissa PHA-yhdisteitä saatiin tuotettua 

glyserolilla hyvällä saannolla. Glyserolin käyttö tuotannon substraattina tulee 14-57% 

halvemmaksi sokereihin verrattuna, riippuen käytetyn glyserolin puhtausasteesta. Tämä 

oli hyvä tulos tuotannon kaupallistamista ajatellen.  (Volova et al., 2019) Myös Fukui et 

al. saivat lupaavan tuloksen glyserolista C. necator-bakteerilla, lisättyään kaksi E. coli-

bakteerin geeniä, glyserolikinaasin ja akvaglyseroporiinin geenit, C. necator-kantaan. 

(Fukui et al. 2014, Zheng et al. 2020 mukaan).  

 

Tämänhetkisten tutkimusten pohjalta vaikuttaa siltä, että PHA-yhdisteiden tuottoon C. 

necator-bakteerilla vaikuttaisi lupaavimmalta panostaa tuotantoon glyserolista. Muko-

nihaposta taas kustannustehokkainta ja ympäristöystävällisintä olisi jatkaa tuotannon ke-

hittämistä ligniinistä P. putida-bakteerilla. Toistaiseksi kuitenkin viljat ja muut glukoosin-

lähteet sekä bentsoehappo ovat helpompia raaka-aineita biomuovien tuottoon.  
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5. BIOMUOVIEN MERKITYS 

Bakteereilla tuotetut biomuovit ovat potentiaalinen korvaaja öljypohjaisille muoveille, 

mutta niitä tuotetaan maailmanlaajuisesti vielä vähän. Taulukkoon 3 on listattu baktee-

reilla tuotettujen biomuovien sekä niiden tuotantomenetelmien haasteita sekä etuja ja 

mahdollisuuksia verrattuna öljypohjaisiin muoveihin. 

 

Taulukko 3. Bakteereilla tuotettujen biomuovien haasteet sekä edut ja mahdollisuudet 
verrattuna öljypohjaisiin muoveihin. 

 

Edut ja mahdollisuudet Haasteet 

Sekä PHA, että mukonihappo ovat kokonaan 

biohajoavia, mikä estää niiden kertymisen 

luontoon öljypohjaisten muovien tavoin. 

Viljelykasvien käyttö raaka-aineena on kallista 

ja kilpailee ruoantuotannon kanssa. 

Mikäli nämä sovellukset kehittyvät, muun mu-

assa kasviöljyjätteet, ligniinijätteet biojalosta-

moilta sekä panimoiden jätevedet voitaisiin 

hyödyntää biomuovien tuotantoon. 

Toistaiseksi saannot ja tuottavuus jätteistä 

ovat pieniä verrattuna muihin raaka-aineisiin, 

kuten kasviperäiseen glukoosiin, joista tuo-

tanto onnistuu luonnostaan. 

Biomuoviyhdisteet voidaan biohajoavina ha-

jottaa biokaasulaitoksissa tai teollisissa kom-

postoreissa, joissa niistä hyödytään vielä 

käyttönsä jälkeenkin. 

PHA-yhdisteiden tuotantokustannukset sekä 

biologisesti tuotetun mukonihapon kustannuk-

set ovat huomattavasti korkeammat kuin öljy-

pohjaisten muovien ja mukonihapon. 

Bakteereilla tuotettujen biomuovien valmistus 

tuottaa huomattavasti vähemmän kasvihuo-

nekaasupäästöjä, kuin öljypohjaisten muovien 

tuotanto.  

Teollinen tuotanto on yleisesti vielä todella vä-

häistä verrattuna maailmassa tuotettuun öljy-

pohjaisten muovien määrään.  

PHA-yhdisteillä on monipuolisesti käyttökoh-

teita verrattuna tavallisiin käyttömuoveihin, 

sillä ominaisuuksia voidaan lisätä rakennetta 

muokkaamalla, ja esimerkiksi bioyhteensopi-

vuutensa vuoksi PHA-yhdisteet sopivat lääke-

tieteelliseen käyttöön. 

Riittävän monipuolisesti erilaisia PHA-yhdis-

teitä ei ole vielä kehitetty, jotta niillä voitaisiin 

vielä korvata kaikki tavalliset käyttömuovit. 

PHA-yhdisteiden monipuolisuutta pitäisi vielä 

lisätä geenimuokkauksen keinoin. 

 

Muoviteollisuus tuottaa maailmanlaajuisesti noin 300 miljoonaa tonnia muovia vuosittain, 

josta melkein puolet jää kierrättämättä (Madigan et al. 2017, s. 716). Kierrättämättömät 

muovit muodostavat ongelman, koska ne eivät hajoa luonnossa, ja kertyvät siten esi-

merkiksi meriin. Siksi on tärkeää kehittää biohajoavia muoveja. Sekä PHA-yhdisteet että 
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mukonihappo ovat molemmat sekä biopohjaisia, että biohajoavia muoveja. Ne ovat uu-

siutuvista raaka-aineista tuotettuja materiaaleja, joiden valmistus perinteisten muovien 

kilpailijana parantaa hiilen kiertokulkua ja tukee siten kestävän kehityksen tavoitteita. 

Tällä hetkellä vain noin prosentti vuosittain tuotetusta muovista on biomuoveja. Näistä-

kään kaikki eivät ole bakteereilla tuotettuja tai biohajoavia, vaikka lukeutuvatkin bio-

muoveihin. (Zheng et al. 2020)  

 

Öljypohjaisten muovien hiilijalanjälki on huomattavasti suurempi, kuin bakteereilla tuo-

tettujen biomuovien, sillä niiden valmistus tuottaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä 

(Yu & Chen, 2008). Kuitenkin toistaiseksi biomuovien tuotanto teollisessa mittakaavassa 

on kalliimpaa ja tehottomampaa kuin tavallisten muovien tuottaminen. PHA-yhdisteiden 

tuotantokustannukset ovat ainakin kolme kertaa suuremmat kuin polypropeenilla tai po-

lyeteenillä. (Singh et al. 2019, Zheng et al. 2020 mukaan) Tämä johtuu raaka-aineiden 

ja tuotantoprosessin kalliista hinnasta. Siksi on hyvä tehdä lisää tutkimusta, jossa yrite-

tään parantaa jonkin aiemmissa tutkimuksissa aikaansaadun kannan tuotantoprosessia 

suuremmassa mittakaavassa, kuten Volova et al. 2019 tekivät (Volova et al, 2019). Mu-

konihappoa on aiemmin valmistettu öljypohjaisista raaka-aineista ja sen kemiallisessa 

synteesissä on aiemmin tarvittu paljon toksisia raskasmetallikatalyyttejä (Xie et al. 2014). 

Siksi on ollut ympäristöystävällisempää alkaa tuottaa sitä biologisesti bakteereilla.  

 

Biomuovit toimivat tavallisten käyttömuovien korvaajina hyvin ainakin muovipakkauk-

sissa. Zheng. et al 2020 mukaan PHA-yhdisteiden ominaisuuksien monimuotoisuuden 

lisääminen esimerkiksi geenimuokkauksen keinoin parantaa niiden kaupallisia mahdolli-

suuksia. On kehitettävä entistä monipuolisempia kopolymeerejä, jotta PHA-yhdisteitä 

olisi riittävän monenlaisilla ominaisuuksilla, jotta ne voisivat korvata kaikki öljypohjaiset 

käyttömuovit. (Zheng et al. 2020) Biologisesti tuotettu mukonihappo sopii samoihin käyt-

tökohteisiin, kuin perinteiselläkin tavalla tuotettu mukonihappo, joten kaikki mukonihappo 

voidaan varmasti tuottaa biologisesti, mikäli prosessin hinta saadaan kohdalleen.  

 

Viljojen ja maissin käyttö biomuovien raaka-aineena ei ole ekologisin ratkaisu, sillä se 

vie viljelypinta-alaa ja vettä ruoantuotannolta (Karan et al. 2019). Mikäli kaikki biomuovit 

onnistuttaisiin jatkossa tuottamaan jätteistä, tulee se parantamaan niiden ympäristöys-

tävällisyyttä.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sekä PHA-yhdisteiden että mukonihapon tuotosta bakteereilla on tehty kahden viime 

vuosikymmenen aikana lukuisia erilaisia tutkimuksia keskittyen niin tuotantobakteerien 

geenimuokkaukseen kuin bakteerien kasvatukseen bioreaktoreissa, sekä parhaiden 

raaka-aineiden ja tuotanto-organismien löytämiseen. Tutkimukset kahden viime vuosi-

kymmenen ajalta painottavat biologisesti tuotettujen biomuovien potentiaalia perinteis-

ten käyttömuovien korvaajina, mutta edelleen toistaiseksi tuotantoprosessin ja raaka-

aineiden hinnat tekevät näistä biomuoviyhdisteistä liian kalliita öljypohjaisten muovien 

kilpailijoiksi. Lisäksi PHA-yhdisteiden monimuotoisuutta pitää edelleen kehitellä, jotta 

saadaan riittävästi erilaisia materiaaleja sopivilla mekaanisilla ominaisuuksilla. Tämä 

vaatii lisää geenimuokkausta ja uudenlaisten raaka-aineyhdistelmien kokeilua.  

 

Jotta biomuovien tuottokustannuksia voi alentaa ja tuotantoa saada parannettua teolli-

seen käyttöön sopivaksi, on sekä paranneltava bakteereja ja yhdisteiden synteesiä ge-

neettisesti, että valittava optimaalisin kasvatusmenetelmä kyseiselle organismille. Gee-

nimuokkaus on tärkein työkalu olemassa olevien reittien paranteluun ja ei-haluttujen vä-

lituotteiden estämiseen. Geenimuokkauksella on saatu myös mahdollistettua bio-

muovien tuotto monissa tuotanto-organismeissa, kuten E. coli-bakteerissa. Olisi myös 

syytä pohtia siirtymistä tuotantoon muillakin mikrobeilla kuin bakteereilla, sillä geeni-

muokkauksen myötä se on mahdollista ja saattaa joissakin tapauksissa olla tuottavam-

paa.  

 

Kasvustrategian kannalta näyttäisi siltä, että kaksivaiheinen panossyöttöprosessi tai 

vaihtoehtoisesti sekaviljelmän käyttö ja ”feast and famine” -kasvatustekniikka olisivat toi-

mivimpia PHA-yhdisteiden kasvatukseen. Mukonihapolle käytetään tavallista panossyöt-

töprosessia, optimoiden ravinteiden suhde kasvatusliuoksessa esimerkiksi glukoosipuls-

sien avulla. Kummankin viljelystä tulisi jatkossa tehdä enemmän pilottivaiheen tutkimuk-

sia, joissa siirrytään laboratorio-oloista suurempiin mittasuhteisiin. Näin saadaan tutkit-

tua parhaat olosuhteet bakteerien viljelyyn kaupallista biomuovien tuottoa ajatellen.  
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Tärkein tapa, jolla tuottokustannuksia saadaan alennettua ja prosessin ekologisuutta pa-

rannettua on jätteiden käyttö biomuoveiden raaka-aineina. Biojalostamoilta saatua lignii-

niä pidetään potentiaalisimpana vaihtoehtona niin mukonihapolle kuin PHA-yhdisteille-

kin. Mukonihapon ja PHA-yhdisteiden tuotto ligniinin komponenteista p-kumaarihaposta 

ja ferulihaposta onnistuu jo hyvällä tuottavuudella ja saannolla, mutta suoraan ligniinistä 

saanto jää vielä kaupalliseen käyttöön nähden alhaiseksi muun muassa ligniinin heikon 

pilkkoutumisen vuoksi. Tutkimus tulee jatkossa luultavasti painottumaan tämän ongel-

man ratkaisemiseen. Lisäksi PHA-yhdisteiden tuottoa glyserolista tullaan jatkossa kehit-

tämään, sillä se vaikuttaa toistaiseksi kustannustehokkaimmalta raaka-aineelta.  
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