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Biopaliwo z genetycznie zmodyfikowanych
bakterii

Naukowcy z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST,
Korea Południowa) zaproponowali ostatnio nowy sposób na zwiększenie wydajności
produkcji butanolu, czyli organicznego związku z grupy alkoholi, stosowanego obecnie jako

rozpuszczalnik do celów przemysłowych oraz jako biopaliwo do silników wysokiego spalania.
W swoich badaniach wykorzystali oni zmodyfikowane genetycznie szczepy bakterii
Clostridium acetobutylicum.
Jak dotąd, produkcja butanolu z użyciem mikroorganizmów występujących w naturze była
niewystarczająca dla celów przemysłowych, a to ze względu na toksyczność tego związku w stosunku
do organizmu gospodarza oraz na powstawanie podczas reakcji takich produktów ubocznych, jak
aceton i kwasy organiczne. Dzięki zmianom wprowadzonym w ścieżkach metabolicznych bakterii
udało się otrzymać 585g butanolu z 1,8 kg glukozy.
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