
Klorofyllet gir den fine grønne far-
gen som vi ser hos de fleste planter. 
Kloroplaster var opprinnelig bakte-
rier, cyanobakterier, som i løpet av  
evolusjonen ble tatt inn i alge- eller 
planteceller for flere hundre millio-
ner år siden. Isteden for å bli fordøyd 
og brukt som mat, viste det seg å 
være en fordel for organismen at cya-
nobakterien ble holdt i live for å pro-
dusere næringssubstanser for 
vertscellen ved fotosyntese. Etter 
hvert mistet disse bakteriene evnen 
til å leve alene, og de utviklet seg til de 
kloroplastene som vi kjenner i dag.

Eget genom
Kloroplasten er flat (1 mikrometer 
tykk) og har to lag membraner. Inne i 
kloroplasten finnes komplekse struk-
turer der fotosyntesen skjer (se figur 
1). I likhet med cellekjernen, har klo-
roplasten et genom som består av 
DNA, som i planter vanligvis inne-
holder 110-130 gener (et gen er en del 
av kromosomet som kreves for å få 
laget et protein). Kloroplastgenomet 
er vanligvis sirkulært med størrelse 
fra 120 000 til 220 000 basepar. Hos 
de fleste planter arves kloroplastene 
i sin helhet fra morssiden fordi de 
finnes i eggcellene, men ikke i pol-
len. På grunn av denne egenskapen 
kan genmodifisering av kloroplaster 
være spesielt nyttig innenfor plante-
bioteknologi.

Kloroplaster er organellene i grønne planter og alger som utfører fotosyntese. Klorofyllet i kloroplastene tar 

opp solenergi som brukes til å produsere oksygen og sukker fra vann og karbondioksid. Kloroplastene har 

sitt eget lille genom (arvestoff) med noe over 100 gener. Allerede på 1980-tallet genmodifiserte man planter 

ved å introdusere genetiske endringer i kloroplastgenomet. Genmodifisering av kloroplaster har enkelte 

fordeler sammenlignet med de mer kjente og brukte teknikkene for genmodifisering av plantenes arvestoff i 

cellekjernen. Hos de fleste plantearter kan ikke fremmede gener som er satt inn i kloroplastgenomet spres til 

andre slektninger med pollen, siden pollen ikke inneholder kloroplaster.
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Genmodifisering av kloroplaster
Genmodifisering av kloroplaster kan 
utføres som vist på figur 2. Man lager 
først en vektor (et DNA-molekyl) 
med ett eller flere gener som man 
ønsker å få inn i planten sammen 
med et markørgen. Sistnevnte gen 
gjør det mulig å selektere for de cel-
lene som er blitt genmodifiserte. 
Disse vektorene har i tillegg DNA-
sekvenser på begge sider som tilsva-
rer gitte områder på kloroplastgeno-
met. Vektorene skytes inn i plante-
cellene ved hjelp av en genkanon. 
En genkanon er et instrument som 
kan skyte inn metallpartikler med 
påkoblet DNA. Inne i cellene vil 
DNA-et løsne fra partiklene og bli 
satt inn på de korresponderende 
områdene på kloroplastgenomet 
ved hjelp av en prosess som kalles 
homolog rekombinasjon. Dermed 
får man satt inn genene på et forut-
sigbart sted i kloroplastgenomet. 
Når cellene så dyrkes i et spesielt 
medium (for eksempel antibiotika 
eller betainaldehyd), overlever bare 
de genmodifiserte cellene. Disse kan 
da plukkes ut for videre undersøkel-
ser. 

De genmodifiserte cellene vil som 
oftest ha det som kalles hetero-
plasmi, det vil si at cellene er utstyrt 
med både naturlige og genmodifi-
serte kloroplaster (figur 2C, venstre). 
Derfor utføres nok en seleksjons-

runde for å få en situasjon med hom-
oplasmi, altså at cellene bare inne-
holder genmodifiserte kloroplaster 
(figur 2C, høyre). 

Hvorfor genmodifisering av 
kloroplaster?
Genmodifisering av kloroplaster har 
flere fordeler sammenlignet med 
genmodifisering av arvestoffet i cel-
lekjernen. Som tidligere nevnt kan 
fremmede gener som er satt inn i 
kloroplastgenomet ikke spres til 
andre slektninger med pollen, der-
med kan man redusere risikoen for 
uønsket genflyt til andre planter.

Genmodifisering av kloroplaster 
kan også gi et enda høyere genut-
trykk enn vanlig genmodifisering og 
dermed også en svært effektiv pro-
duksjon av de stoffene man ønsker. 
Dette er fordi vanlige planteceller 
inneholder ca. 100 kloroplaster, og 
hver enkelt kloroplast igjen har ca. 

Figur 1. Kloroplastens struktur (Wikipedia)
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100 kopier av det samme kloroplast-
genomet. Sammenliknet med gen-
modifisering av cellekjernen later 
det i tillegg til at genmodifisering av 
kloroplaster fører til færre problemer 
med for eksempel gentaushet (gene 
silencing) med uheldige endringer i 
genuttrykk. Genmodifisering i klo-
roplaster er således en metode der 
man potensielt kan få mye sterkere 
uttrykk av et ønsket gen uten samti-
dig å risikere genspredning.

Bred anvendelse
Det finnes mange vellykkede 

eksempler på genmodifisering av 
kloroplaster i dag (se oversikt av 
Grevich og Daniell 2005). En mile-
pæl var det for eksempel da Bacillus 
thuringiensis (Bt)-genet Cry2Aa2 ble 
satt inn i tobakkplanters kloroplast-
genom. I de genmodifiserte tobakks-
plantene utgjorde cry-proteinet hele 
46 prosent av alt løselig protein. Et 
så høyt nivå av nytt protein har aldri 
blitt nådd gjennom genmodifisering 
av cellekjernen (De Cosa et al. 2001). 

Hittil har flere enn hundre gener blitt 
satt inn i og uttrykt i kloroplastgeno-
met til tobakk (tobakk er en modell-
plante for forskning) og andre plan-
ter for eksempelvis å gi økt resistens 
mot insekter og plantesjukdommer 
og bedre toleranse overfor tørke og 
salt (Daniell et al. 2002). Ved bruk av 
teknologi for genmodifisering av 
kloroplaster er det også framstilt 
plantebaserte vaksiner mot for 
eksempel miltbrann (Koya et al. 
2005). Produksjon av plantebaserte 
medisiner mot sukkersyke og hepa-
titt er også underveis ved bruk av 
genmodifisering av kloroplaster i 
tobakksplanter, og i den senere tid 
har man arbeidet med å utvikle en 
krem som kan forhindre overførin-
gen av hiv-smitte. Forsøk med celler 
viser at proteinet fra de modifiserte 
kloroplastene kan hemme hiv-1-
smitte (den vanligste formen for hiv). 
Vi mener derfor at genmodifisering 
av kloroplaster har et stort potensial 
både innenfor landbruk og i biofar-
masøytisk industri. 
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Figur 2. Genmodifisering av kloroplaster (Daniell et al. 2002) (modifisert, gjengitt med tillatelse fra forfatteren). A: Design av genkonstruksjon. B: 
Genoverføring ved hjelp av genkanon og seleksjon for genmodfisierte celler. C: Heteroplasmiske versus homoplasmiske planteceller etter henholdsvis første 
og andre seleksjonsrunde. Kp = kloroplast, P = promotor, T = terminator, X, Y, Z = gener, RBS = ribosombindingssete
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