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POLIESTRÓW PRZEZ ROŚLINY

Polihydroksykwasy alkanowe (polyhydroxyalkanoates — PHA) są poliestrami 
wytwarzanymi i rozkładanymi przez drobnoustroje. Stanowią one rozpowszech
niony wśród bakterii materiał zapasowy, umiejscowiony w cytoplazmie w  formie 
otoczonych białkowo-lipidową błoną ciał wtrętowych, nazywanych granulami. 
Pod względem budowy chemicznej polimery te są karboksykwasami, zawierają
cymi jako grupę funkcyjną przynajmniej jedno ugrupowanie hydroksylowe, 
połączonymi między sobą wiązaniami estrowymi. Różnorodność reszt kwaso
wych, dodatkowych podstawników, umiejscowienie grup hydroksylowych, sto
pień spolimeryzowania, a wreszcie udział różnych monomerów tworzących 
kopoliestry sprawia, że PHA są grupą związków o różnorodnej budowie i właści
wościach (Steinbüchel 1991). Najważniejsze cechy tych polimerów, dzięki któ
rym mogą one znaleźć powszechne zastosowanie jako ulegające biodegradacji 
w środowisku tworzywa sztuczne, to ich termoplastyczność, hydrofobowość 
i nietoksyczność. PHA są biokompatybilne, optycznie aktywne i wykazują włas
ności piezoelektryczne.

Zdolność gromadzenia przez bakterie polihydroksykwasów alkanowych, 
a w szczególności poli-3-hydroksymaślanu (PHB) jest cechą szeroko rozpo
wszechnioną. Steinbüchel w 1991 przedstawił obejmującą kilkaset gatunków 
listę drobnoustrojów, w których wykryto PHA lub badano jego metabolizm. Od 
tego czasu lista ta znacznie się wydłużyła. Obejmuje ona prawie wszystkie grupy 
bakterii właściwych, a także Archaebacteria (Altekar i Rajagopalan  1990). 
Zdolność gromadzenia PHA jest niezależna od głównych cech metabolizmu, 
dotyczy zarówno bakterii tlenowych, jak i beztlenowych, chemotrofów i fototro- 
fów, litotrofów i heterotrofów.

Historycznie najwcześniej zidentyfikowano polimer 3-hydroksymaślanu 
(PHB) w ziarnach zapasowych zawartych w Bacillus subtilis (Lemoigne 1923), 
chociaż jak się okazało, pierwszy opisał je, nie znając jednak ich składu, 
Beijerinck  u  Rhizobium (1888). Nazwiska obu tych badaczy zostały uwiecznione 
w nazwach gatunkowych gromadzących PHB bakterii: Azotobacter beijerinkii 
i Pseudomonas lemoignei.

Najlepiej poznanymi bakteriami kumulującymi znaczne ilości PHA są fakul
tatywnie chemolitoautotroficzne, tlenowe pałeczki z rodzaju Alcaligenes. Zostały
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opisane po raz pierwszy jako „Knallgasbakterien” przez Schlegela w  1962, 
a później przez pewien czas klasyfikowane jako Hydrogenomonas. Szczep Alca- 
ligenes eutrophus H16 jest zdolny, na przykład, do gromadzenia polimeru aż do 
90% suchej masy komórkowej. Fakt ten spowodował, że stał się on obiektem 
wielostronnych badań, drobnoustrojem modelowym w dziedzinie syntezy PHA.

PHA są syntetyzowane także przez tlenowe, fotosyntetyzujące cyjanobakte- 
rie. Obecność tego związku w komórkach wykazano u wielu gatunków, między 
innymi u Chlorogleajritschii, Gloeothece sp. czy Microcystis aeruginosa. Wystę
puje on obok szeregu innych substancji zapasowych przez nie gromadzonych. 
Dla przykładu, w  komórkach Oscillatora limosa można znaleźć ziarna glikogenu, 
cyjanoficynę — materiał zapasowy, charakterystyczny tylko dla tej grupy drob
noustrojów, polifosforany i polimer kwasu hydroksywalerianowego (PHV). Ten 
ostatni jest zawarty w granulach sięgających 2,5 ąm, a zatem pięciokrotnie 
większych niż u innych bakterii. Ilość polimeru gromadzonego w hodowlach nie 
jest jednak zbyt wielka — sięga kilku procent suchej masy komórek. Przepro
wadzane próby zwiększenia kumulacji wskazują, na wpływ składu pożywki 
hodowlanej, co szczególnie jest widoczne w przypadku niektórych gatunków 
z rodzaju Spirulina (V incenzicini i współaut. 1990), czy też Gloeothece ( Stal  
1992).

Przyczyna, dla której cyjanobakterie gromadzą PHA, właściwie nie jest 
znana. Trudno bowiem znaleźć miejsce dla tego związku i produktów jego 
rozkładu w ich szlakach metabolicznych. Źródłem energii dla cyjanobakterii jest 
światło, węgiel pochodzący z CO2, a dla wielu gatunków źródłem azotu jest azot 
atmosferyczny. Pożywkę hodowlaną stanowią więc odpowiednio dobrane skład
niki mineralne. Wiązanie CO2 odbywa się poprzez cykl Calvina-Bensona, zaś 
w ciemności zgromadzony wcześniej glikogen jest utleniany w cyklu pentozo
wym. Udział PHA w metabolizmie cyjanobakterii wydaje się być bardzo ograni
czony. U aktywnie kumulujących je bakterii głównym elementem ich przemian 
jest acetylo-CoA włączany z dużym zyskiem energetycznym w cykl Krebsa. 
Cyjanobakterie nie posiadają cyklu kwasów trój karboksylowych. Sugestia, iż 
PHA są wykorzystywane w przebiegu syntezy aminokwasów, chlorofilu czy 
karotenoidów (Stal  1992) nie jest jednak w żaden sposób udokumentowana.

Na marginesie rozważań o kumulacji PHA przez organizmy fotosyntetyzujące 
należy wspomnieć o ciekawym znaczeniu, jakie polimer ten ma dla rozwoju 
niektórych roślin wyższych poprzez swoją funkcję w komórkach żyjących z nimi 
w symbiozie bakterii wiążących azot z powietrza. Otóż synteza PHB jest inicjo
wana w warunkach mikroaerofilowych w tym samym czasie, gdy nitrogenaza, 
ogromnie wrażliwy na tlen enzym odpowiedzialny za wiązanie azotu, wykazuje 
wzrost swej aktywności. Zachodzące równolegle utlenianie PHB chroni nitroge- 
nazę przed szkodliwym wpływem tlenu w brodawkach korzeniowych. Polimer 
ten jest zatem niezwykle ważnym czynnikiem regulującym aktywność nitroge- 
nazy. Dla komórek Rhizobium i innych bakterii korzeniowych poli-3-hydroksy- 
maślan stanowi materiał zapasowy w okresach, gdy wolno bytują w glebie 
(Senior i Daw es 1971, Karr  i współaut. 1984, Stam  i współaut. 1986).

Wytwarzanie PHA jest powszechne także wśród bakterii fotosyntetyzujących 
i chemolitotroficznych. W swojej pracy Liebergesell i współpracownicy (1991) 
zbadali 11 szczepów bakterii chemolitotroficznych (należały one do rodzajów:
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Alcaligenes, Paracoccus, Azotobacter i Thiobacilluś), 15 szczepów bakterii pur
purowych nie będących bakteriami siarkowymi (Rhodobacter, Rhodocyclus, 
Rhodomicrobium, Rhodopseudomonas i Rhodospmllum) oraz 15 szczepów bakte
rii siarkowych (Chromatium, Lamprocystis, Thiocapsa, Amoebobacter, Thiocystis 
i Ectothiorhodospira).

Bakterie chemolitotroficzne hodowano w warunkach tlenowych na podłożu 
zawierającym ograniczoną ilość azotu w postaci nieorganicznej oraz, jako źródło 
węgla, różne alifatyczne kwasy organiczne. Bakterie fototroficzne najpierw na- 
mnażano w świetle, w warunkach tlenowych, w bogatym w azot podłożu, 
a następnie przenoszono do pożywki bez azotu, ale ze związkami węgla w postaci 
soli kwasów organicznych — octanu, propionianu, walerianianu czy też kwasów 
o cząsteczce siedmio lub ośmiowęglowej. Wszystkie z badanych szczepów kumu
lowały w tych warunkach PHA. Z wyjątkiem bakterii siarkowych, które groma
dziły homopolimer złożony z 3-hydroksymaślanu, pozostałe były zdolne synte
tyzować polimer złożony z dwojakiego rodzaju podjednostek — 3-hydroksyma
ślanu i 3-hydroksywalerianianu.

Wszystkie badania nad kumulacją PHA przez bakterie wskazują na niezwy
kle istotną rolę, jaką w syntezie tych związków odgrywają warunki hodowli. 
Synteza przebiega najaktywniej, gdy komórki są zaopatrzone obficie w związki 
węgla, ale ich mnożenie jest ograniczone niedoborami innego rodzaju, na 
przykład azotu, tlenu, fosforu, czy też niektórych kationów. Procesy regulacji 
syntezy polimeru są złożone i skupione na wczesnych etapach szlaku: wydajnej 
syntezie acetylo-CoA i wysokiej aktywności enzymu katalizującego reakcję jego 
kondensacji — b i osy nte tycznej 3-ketotiolazy. Produkty syntezy są w zasadni
czym stopniu determinowane rodzajem źródła węgla, a o rodzaju tworzonego 
polimeru w równym stopniu decyduje budowa wytworzonego w komórkach 
tioestru hydroksykwasu, jak i specyficzność syntazy, dla której jest on substra- 
tem. Wiadomo na przykład, że dodanie do podłoża prekursorów o dłuższych 
łańcuchach węglowych, na przykład walerianianu, sprzyja syntezie polimerów 
o dłuższych łańcuchach ich podjednostek (Haywood  i współaut. 1990).

Synteza PHA może przebiegać według kilku dróg, z których najczęściej 
u bakterii spotyka się złożony z trzech etapów szlak syntezy PHB, dokładnie 
opisany u Alcaligenes eutrophus. Poszczególne etapy są katalizowane kolejno 
przez trzy enzymy (ryc.l). Pierwszy z nich — biosyntetyczna 3-ketotiolaza (EC 
2.3.1.9.) — zwany tak dla odróżnienia od biorącej udział w reakcjach rozkładu 
degradacyjnej 3-ketotiolazy (EC 2.3.1.16), katalizuje odwracalną reakcję kon
densacji Claisena dwóch reszt acetylo-CoA, w wyniku której powstaje acetoace- 
tylo-CoA. Kolejny enzym szlaku, NADPH-zależna reduktaza acetoacetylo-CoA 
(E.C 1.1.1.36) doprowadza do stereospecyficznego przekształcenia tego związku 
w  tioester D(-)-3-hydroksybutyrylo-CoA. Oba enzymy są białkami rozpuszczal
nymi, syntetyzowanymi i aktywnymi w cytoplazmie komórek. Kolejny enzym 
szlaku — syntaza PHB jest znajdowana w cytoplazmie tylko wtedy, gdy nie 
obserwuje się syntezy PHB, natomiast w czasie jej trwania jest związany ściśle 
z białkowo-lipidową osłonką na powierzchni granul. Enzym katalizuje łączenie 
różnych tioestrów-CoA, przy czym preferuje substrat czterowęglowy, którego 
polimeryzacja prowadzi do powstania poli-3-hydroksymaślanu. Własności tej 
syntazy nie są jeszcze dokładnie poznane i dlatego nie nadano jej numeru EC.
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Oprócz opisanej drogi syntezy PHB znaleziono jeszcze drogę syntezy chara
kterystyczną tylko dla jednego gatunku: Rhodospirillum rubrum. Jest to pięcio- 
etapowy szlak, w którym acetoacetylo-CoA z udziałem reduktazy NADH-zależnej 
ulega przemianie w L(+)-3-hydroksybutyrylo-CoA, a ten dopiero pod działaniem 
dwóch hydrataz enolo-CoA jest przekształcany w substrat dla syntazy PHB 
(Moskow itz i M errick  1969).

Alćaligenes eutrophus transgeniczna Arabidopsis thaliana

Ryc. 1. Włączenie w szlak syntezy PHB Alćaligenes eutrophus elementów metabolizmu 
roślinnego wykorzystane w pierwszych próbach uzyskania syntezy PHB przez transge-

niczną Arabidopsis thaliana.

Duże zainteresowanie budzą drogi syntezy innych niż PHB polihydroksy- 
kwasów alkanowych. Drogi takie znaleziono u bakterii z rodzaju Pseudomonas. 
Sąjeszcze słabo poznane, wiadomo jednakże, że prowadzą do syntezy polimerów 
złożonych z podjednostek MCL (medium chain lenght) — o średniej długości 
łańcucha, to jest 6 do 14 węglowych. Dotąd opisano jako odrębne dwa takie 
szlaki, które, choć nadano im nazwy pojedynczych gatunków, znaleziono w  ko
mórkach znacznej grupy bakterii z rodzaju Pseudomonas należących do I grupy 
homologii rRNA. Są to: szlak Pseudomonas oleouorans i szlak Pseudomonas 
aeruginosa. PHA są tworzone w wyniku przekształceń zawartych w podłożu 
alkanów, alkoholi i kwasów karboksylowych, a same przemiany przypominają 
cykl ß-oksydacji kwasów tłuszczowych (Timm i S te in b ü c h e l 1990, S te in b ü c h e l
1991). Otrzymane w ten sposób polimery charakteryzują się, z powodu swej 
odmiennej budowy, nowymi, interesującymi z punktu widzenia ewentualnych 
zastosowań, właściwościami.

Wzrost zainteresowania biotechnologów polimerami hydroksykwasów spo
wodował stosunkowo szybkie poznanie molekularnych podstaw syntezy PHA 
przez bakterie. Z początku badania były skoncentrowane na szczepie Alćaligenes 
eutrophus H I6. Geny kodujące wszystkie trzy białka enzymatyczne, odpowie
dzialne za syntezę polimeru 3-hydroksymaślanu, są u niego zlokalizowane we 
fragmencie DNA chromosomalnego, długości 5.2 kbp, który można uzyskać 
przez trawienie Smal/EcoRI. W sekwencji nukleotydowej fragmentu znaleziono
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trzy ramki odczytu tworzące sekwencje poszczególnych genów syntezy PHB. Są 
ustawione w następującej kolejności: phaC (gen syntazy PHB) długości 1767 bp, 
phaA (gen biosyntetycznej 3-ketotiolazy) długości 1179 bp i phaB długości 
738 bp kodujący NADPH-zależną reduktazę acetoacetylo-CoA. Geny te są zor
ganizowane we wspólny operon phaCAB. W swoich badaniach S c h u b e r t  
i K r ü g e r  (1991) zidentyfikowali metodą Northen blot transkrypt tego fragmentu 
i znaleźli w  odległości około 320 bp powyżej phaC, poprzedzający start dla 
transkrypcji, promotor o sekwencji uderzająco podobnej do konsensusu se
kwencji promotora Escherichia co lio70. Takich sekwencji nie znaleziono powyżej 
phaA ani phaB, a dane doświadczalne wskazują, że nie mają one odrębnych 
promotorów. Zatem promotor znaleziony powyżej phaC jest promotorem dla 
całego operonu.

Bliskie usytuowanie genów syntezy PHB w genomie Alcaligenes eutrophus 
H16 umożliwiło szybkie ich wykrycie, klonowanie i przeniesienie do innego 
organizmu — E. coli. Dokonano tego w jednym czasie, zupełnie niezależnie, 
z zastosowaniem czterech różnych strategii, w trzech laboratoriach: James 
Madison University i Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjedno
czonych oraz w Niemczech w Institut für Mikrobiologie der Georg-August- 
Universität Göttingen. Pierwszeństwo przypisuje się Dennisowi z uniwersytetu 
w  Wirginii ( S l a t e r  i współaut. 1988), który znalazł i zidentyfikował operon 
phaCAB w Alcaligenes eutrophus poprzez przeszukiwanie jego biblioteki geno
wej, uzyskanej przez częściowe trawienie DNA za pomocą enzymu Sali, w kie
runku aktywności biosyntetycznej 3-ketotiolazy. Te klony, które zawierały do
datkowo aktywność NADPH-zależnej reduktazy acetoacetylo-CoA i syntazy PHB 
zawierały cały operon. Klony te zyskały, nieobecną z natury u E. coli, zdolność 
gromadzenia PHB. Operon phaCAB może być z łatwością przenoszony do innych 
bakterii.

Klonowano już geny syntazy PHA z osiemnastu różnych drobnoustrojów, 
a sekwencje nukleotydowe poznano dla 10 genów pochodzących z ośmiu róż
nych drobnoustrojów. Analiza porównawcza pozwala podzielić je na trzy typy 
grupujące phaC  o dużym podobieństwie struktury pierwszorzędowej kodowa
nych przez nie białek (S te in b ü c h e l i współaut. 1992). Heterologiczna ekspresja 
pojedynczych genów syntazy nastręcza duże trudności. Za przyczynę niemożno
ści uzyskania ekspresji polimerów, których podjednostki są średniej długości 
(MCL), uważa się fakt, że geny syntazy są usytuowane z dala od genów kodują
cych inne enzymy potrzebne do ich tworzenia z acetylo-CoA. Często położenie 
w genomie pozostałych genów syntezy PHA nie jest wręcz znane. Tymczasem 
możliwość klonowania i dowolnego przenoszenia do komórek dogodnych gospo
darzy genów odpowiedzialnych za syntezę polimerów o innych lub lepszych niż 
PHB właściwościach, wydaje się bardzo pożądana. Szczególnie kusząca jest 
perspektywa ulokowania tych genów w organizmach samożywnych.

Wykorzystywanie bakterii jako organizmów wytwarzających PHA na skalę 
przemysłową ma szereg zalet. Wiele laboratoriów poświęciło ostatnie lata na 
dobranie odpowiednich szczepów, substratów i warunków hodowli potrzebnych 
do tej produkcji. Korzystne byłoby, być może, użycie bakterii auto troficznych lub 
zdolnych wykorzystywać substancje odpadowe, zyskując niski koszt hodowli 
a zachowując poprzez jej monitorowanie w biofermentorze możność ingerencji
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w przebieg procesu i rodzaj otrzymywanego produktu. Jednak dotychczas, gdy 
obliczano koszty zawsze okazywało się, że w stosunku do kosztów produkcji 
tworzyw powstających z ropy naftowej są one bardzo duże. Przekraczają bowiem 
5 $ za kilogram. Nawet wysoka świadomość ekologiczna społeczeństw nie jest 
w  stanie pokonać tej bariery. Innym sposobem na obniżenie kosztów produkcji 
PHA jest wykorzystanie do tego celu roślin wyższych. Jeszcze w 1989 roku takie 
plany wydawały się odległe. W swoim artykule opublikowanym w Science, Robert 
P o o l  (1989) przedstawiał trochę humorystycznie perspektywę „złocistych łanów 
plastiku”, ale jednocześnie sugerował, że koszty takiej produkcji mogłyby być 
tak niskie, jak koszty otrzymywania mąki — około 10 centów za funt. W tym 
czasie zespół Chrisa Sommervilla z Michigan State University Plant Research 
Laboratory intensywnie pracował nad klonowaniem do roślin genów bakterii 
produkujących PHB. Po pięciu latach literatura naukowa przyniosła informację
0 pełnym sukcesie tej grupy (N a w ra th  i współaut. 1994).

Zespół Sommervilla już wcześniej dokonał udanego klonowania genów 
kodujących reduktazę acetoacetylo-CoA (phaB) i syntazę PHB (phaCj, pochodzą
cych z Alcaligenes eutrophus, do komórek Arabidopsis thaliana (P o i r i e r  i współ
aut. 1992b). Te dwa geny były potrzebne dla uzyskania przez roślinę kompletu 
genów szlaku syntezy PHB. Okazało się bowiem, że 3-ketotiolaza występuje 
w  cytoplazmie roślin wyższych i jest zaangażowana między innymi w syntezę 
mewalonianu — prekursora pochodnych izoprenu (ryc, 1). Wprowadzenie bra
kujących genów do komórek odbyło się za pośrednictwem A,grobacterium tume
faciens, które zawierały plazmid Ti. Kodujące phaB i phaC sekwencje klonowano, 
każdy oddzielnie do pTi pBI121, gdzie znajdowały się pod kontrolą transkrypcyj- 
ną promotora 35S wirusa mozaiki kalafiora (CaMV35S). Promotor ten, jak 
wiadomo, zapewnia wysoką aktywność transkiypcyjną w rozmaitych tkankach 
roślinnych znajdujących się na różnym stopniu rozwoju (B e n fe y  i C h u a  1990). 
Otrzymane w  wyniku transformacji z phaB i phbC homozygotyczne, transgeni
czne linie wykazywały prawidłową integrację i transkrypcję tych genów. W wy
ciągach z liści wykrywano aktywność reduktazy acetoacetylo-CoA rzędu 1.6- 
16.2 IU/mg białka. Nie uzyskiwano jednak aktywności syntazy PHB, która 
zdaniem autorów, pozostawała nieaktywna w sytuacji braku w komórkach 
produktów genów phbA i phbB. Trudności z otrzymaniem ekspresji tego genu 
opisywano jednak także wtedy, gdy był przenoszony do E. coli (S te in b ü c h e l
1 S c h l e g e l  1990).

Transgeniczne rośliny, w których otrzymano ekspresję phbC wyglądem były 
zbliżone do formy dzikiej, ale te, w których doszło do ekspresji phbB i aktywność 
enzymu była wysoka, wykazywały znaczny stopień upośledzenia wzrostu (ryc. 2 
A, C). W kolejnym etapie doświadczeń otrzymano rośliny zawierające jednocześ
nie oba klonowane geny. W tym celu dokonano krzyżowego zapylenia pomiędzy 
homozygotycznymi transgenicznymi liniami zawierającymi phbB i phbC. Powsta
ła hybryda zyskała zdolność syntezy PHB. Oczekiwano, że tak jak enzymy, tak 
i produkty ich aktywności zostaną zlokalizowane w cytoplazmie, gdyż nie 
dołączono sekwencji kierującychje do docelowych organelli. Tymczasem granule 
PHB znaleziono także w wakuolach i jądrze. Ich obecność w znacznym stopniu 
zaburzała wzrost roślin (ryc. 2 D).
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Niewątpliwy sukces przeniesienia genów bakterii Alcaligenes eutrophus do 
rośliny — Arabidopsis thaliana i ich wysokiej ekspresji został osiągnięty, mimo 
znacznej różnicy stosunku G:C obu organizmów. Trudno jednakże było mówić 
o pełnym powodzeniu eksperymentów z powodu znacznego zmniejszenia wzro
stu i produkcji nasion (około 19% formy dzikiej). Mogło to być spowodowane 
niedostatkiem acetylo-CoA dla zwykłych przemian metabolicznych bądź szkodliwo
ścią nowych metabolitów oraz destrukcją spowodowaną powstaniem granul.

Ryc. 2. W pływ  ekspresji bakteryjnych genów w  komórkach Arabidopsis thaliana  na je j
wzrost.

A —Postać dzika: B — roślina z włączonym genem syntazy PHB (phaQ\ C — roślina, w której do
szło do ekspresji genu reduktazy acetoacetylo-CoA (phaB): D — syntetyzująca PHB hybiyda po

wstała w wyniku skrzyżowania postaci B i C. Według P o ir ier  i współaut. 1992.

Drogi pokonania tych trudności — to określenie tkanek, w których należy 
ulokować geny, oraz skorelowanie czasu ich ekspresji z rozwojem rośliny, a także 
precyzyjna lokalizacja miejsca syntezy polimeru w komórce. Somerville uznał, 
że optymalne dla produkcji byłyby plastydy komórek z tkanek o wysokim 
przepływie acetylo-CoA. Warunki takie spełniałyby kumulujące duże ilości tłu
szczu nasiona słonecznika, rzepaku lub też, lepiej, bo bez ograniczenia produkcji 
zdolnych do kiełkowania nasion, mezokarp owoców awokado lub palmy olejowej 
(P o ir ie r  i współaut. 1992a). Zanim dojdzie do takich eksperymentów Sommer- 
ville z powodzeniem ulokował geny syntezy PHB w plastydach Arabidopsis 
thaliana (N a w r a t h  i współaut. 1994). W tym celu zostały skonstruowane trzy 
plazmidy pBI, z których każdy zawierał jeden z genów szlaku syntezy PHB: 
3-ketotiolazy, reduktazy acetoacetylo-CoA lub syntazy, połączone z fragmentem 
DNA kodującym peptyd przenoszący z małej podjednostki karboksylazy rybulo- 
zodwufosforanu grochu oraz promotor CaMV35S. Poprzez transformację usta
lono linie transgenicznych heterozygotycznych roślin, a w wyniku ich skrzyżo
wania skonstruowano linie potrójnych hybrydów zdolnych do kumulowania 
znacznych ilości PHB. Rośliny te nie wykazywały żadnych objawów upośledzenia 
wzrostu czy rozwoju (ryc. 3). Co więcej, starzejące się rośliny zawierały w liściach 
około 10-cio krotnie więcej PHB niż rozwijające się, przeciętnie 7 mg na gram 
świeżej masy. W konkluzji swojej pracy autorzy oświadczyli, że nie istnieje już
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żadna biologiczna bariera zdolna przeszkodzić efektywnemu gromadzeniu PHB 
przez rośliny wyższe.

Ryc. 3. W pływ  ekspresji bakteryjnych genów syntezy PHB w  plastydach Arabidopsis
thaliana.

A — Postać dzika: B — hybryda powstała w wyniku skrzyżowania trzech linii roślin transgenicz
nych: zawierających phaA, phaB i phaC. Wydajność tworzonego PHB — 1.2 mg/g świeżej masy.

Według Naw r ath  i współaut. 1994.

Należy wspomnieć, że zespół Somervilla nie był jedynym, który próbował 
urzeczywistnić wizję „plastikowych ziemniaków”. Intensywnie, także z sukcesa
mi, pracuje nad tym problemem zespół Brighta z „Zeneca Seeds” z Wielkiej 
Brytanii. Jego badacze prowadzili podobne eksperymenty jak Somerville w tym 
samym czasie (S m it h  i współaut. 1992, S m it h  i współaut. 1995). Modelowymi 
roślinami w ich badaniach były rzepak i tytoń.

Właściwości PHB otrzymanego w komórkach Arabidopsis thaliana, wyjąwszy 
większy rozrzut masy cząsteczkowej polimeru, są identyczne jak polimeru 
otrzymywanego z bakterii (P o ir ie r  i współaut. 1995). Mimo wszystko, to dopiero 
początek. Otrzymywanie PHA na skalę przemysłową z bakterii daje większą 
różnorodność otrzymywanych produktów. Największy obecnie producent PHA 
Zeneca Bio Products z Wielkiej Brytanii (dawny 1CI — Imperial Chemical 
Industries) prowadzi proces biotechnologiczny z udziałem mutanta Alcaligenes 
eutrophus H I6 przynoszący około 10000 ton rocznie polimeru nazwanego 
„Biopol” — kopolimeru zbudowanego z dwóch rodzajów podjednostek: 3-hydro- 
ksymaślanu i 3-hydroksywalerianianu (3HB-co-3HV). Aby bakterie syntetyzo
wały ten polimer, muszą być hodowane w podłożu z glukozą i propionianem. 
Właściwości otrzymywanego polimeru, jego elastyczność, trwałość i termopla- 
styczność są znacznie korzystniejsze, niż w przypadku PHB i upodobniają to
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tworzywo do polipropylenu. Znalazło ono praktyczne zastosowanie przy produ
kcji różnego rodzaju opakowań.

Otrzymywanie tego i innych polimerów o możliwie najbardziej korzystnych 
właściwościach jako produktu przeniesienia odpowiednich genów bakteryjnych 
do roślin stanowi ciągle aktualne wyzwanie dla biotechnologów roślin. Niewąt
pliwe korzyści płynące z powszechnego zastosowania tanich, biodegradowalnych 
tworzyw sztucznych w krótkim czasie byłyby wyraźnie odczuwalne w środowisku 
naturalnym. Należy także pamiętać, że produkcja roślinna nie będąca żywnością 
— to w  regionach świata o wysokiej kulturze rolnej, na przykład w USA, kusząca 
alternatywa dla farmerów.

PERSPECTIVES OF SYNTHESIS OF BACTERIAL BIODEGRAD ATABLE 
POLYESTERS BY PLANTS

Summary

The properties of alkane polyhydroxyacids (PHA), a storage material commonly found in bacteria, 
are closely similar to those of widely used plastics. However, the bacterial polymers are characterized 
by complete non-toxicity and the capacity to become biodeg'raded in the natural environment. 
Although industrial production of PHA taking advantage of their biosynthesis in bacteria was 
introduced only a few years ago and on a small scale, the material obtained in this way has found, 
and or is likely to find, multiple applications. The studies performed in several laboratories on the 
mechanisms of regulation and the way of PHA synthesis take into account specific metabolic features 
of various microorganisms. The productive strains are purposefully modelled by means of genetic 
engineering. The modelling is aimed both at improvement of the strains used and of the biotechno
logical processes. A turning point came when also higher plants became included in those studies. 
The attempts at transfer of the PHA synthesis genes from bacteria into plants undertaken at the 
beginning of the 90-ties resulted, after four years of experimentation, in transfer of the complete set 
o f enzymes encoding poly-3-hydroxybutyrate synthesis from Alcaligenes eutrophus and Arabidopsis 
thaliana The genes were introduced into plastids and there their full expression was achieved. This 
opened the way to production by plants of natural biodegradatable plastics of common application.
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