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Over 80 deltakere møtte frem da Biotek-
nologinemnda, GenØk (Senter for biosik-
kerhet) og Teknologirådet inviterte til de-
batt om syntetisk biologi 9. november.
 
Pådriver
Pådriveren innen syntetisk biologi er bio-
teknologiens superstjerne og villstyring, 
Craig Venter, som var Bioteknologinemn-
das gjest i Oslo i januar i år. Sammen med 
sine kolleger på J. Craig Venter Institute 
utenfor Washington D.C. har han allerede 
demonstrert at han kan sette sammen ar-
veanlegget for den enkle bakterien Myco-
plasma genitalium i laboratoriet. Forskerne 
syntetiserte DNA-fragmenter og limte 
sammen til gradvis større fragmenter. Her 
erfarte de at det ble mye vanskeligere å 
jobbe med DNA-et og få laget kopier av 
fragmentene når størrelsen økte. Grunnen 
er at store DNA-fragmenter er vanskelig å 
overføre til bakterier, og det er bakteriene 
som vanligvis lager kopier av DNA-et 
gjennom at de vokser og deler seg. Til slutt 
måtte de derfor gå over til gjærceller for å 
få laget hele genomet til bakterien Myco-
plasma genitalium. Dette eksemplet viser 
også hvor stort potensial genteknologien 
har, og at man kan bytte ut og overføre 
hele arvematerialer eller kromosomer mel-
lom arter. På denne måten overførte man 
for over ti år siden hele menneskekromo-
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somer fra menneskeceller til mus. I den 
forbindelse ble det en diskusjon mellom 
forskerne om dette var etisk problematisk 
forskning. Skulle man stoppe etter overfø-
ringen av to, fem eller sju kromosomer?
 
Ingeniørene i biologien
Genteknologene har alltid brukt et ingeni-
ørspråk. Det er ikke riktig, slik mange 
hevder, at ingeniørene først nå kommer 
inn i biologien. De har vært der helt fra 
man på midten av 1970-tallet begynte å 
snakke om «genetic engineering». DNA 
har fire byggesteiner og virker som en da-
takode for alt liv på jorden. I datateknolo-
gien brukes det en binær kode med to byg-
gesteiner i kodesystemet, dvs. at av/på 
tilsvarer 0/1. Når vi vet hvor mye data som 
kan lagres og hvilke kompliserte beregnin-
ger man kan utføre med et så enkelt kode-
system, er det litt enklere å forstå hvordan 
man kan kode for alt liv med fire bygge-
steiner i koden. 

Hele genteknologien er basert på at ele-
menter som kalles genkassetter, benyttes 
på ulike måter avhengig av hva man øn-
sker å oppnå. Skal man produsere et pro-
tein i en bestemt celletype eller vev, benyt-
tes en DNA-sekvens som regulerer 
«påskruing» av produksjonen av det aktu-
elle proteinet i nettopp disse cellene. I til-

legg kan man montere inn en annen 
DNA-sekvens som regulerer når produk-
sjonen skal finne sted. Det kan man gjøre 
ved eksempelvis å tilsette en vekstfaktor 
eller et hormon. Disse kassettene benyttes 
om og om igjen ikke bare fordi det er ef-
fektivt, enkelt og greit, men også fordi 
man stadig kan samle mer kunnskap om 
effekt og virkning under forskjellige for-
hold. Det er på grunn av dette vi har fått 
den store bruken av antibiotikaresistens-
gener i genteknologien, ikke fordi anti-
biotikaresistens er en ønsket egenskap, 
men fordi det har vært et verktøy for å 
frembringe flest mulig genmodifiserte 
celler i laboratoriene. Som en «bivirk-
ning» har antibiotikaresistensgenene blitt 
med på veien ut av laboratoriene og ut i 
naturen igjen. 

Det er nå en hel industri som ikke bare 
lager syntetiske DNA-fragmenter av for-
skjellige størrelser; de lager kassetter med 
gener, DNA-brikker eller DNA-mikroma-
triser med tusenvis av forskjellige syntetis-
ke DNA-fragmenter på for forskjellige ty-
per formål. Det er over sju år siden 
professor Eckard Wimmer bygde sitt før-
ste virus etter postordreprinsippet, og i dag 
gjøres det enda mer effektivt.

Hva kan vi forvente oss av syntetisk biologi? Vil syntetisk biologi bidra til å løse noen av de problemene vi har, slik 

som klimakrisen, eller vil vi bare konstruere flere problemer for oss selv? Hvordan skal vi risikovurdere syntetiske 

organismer, og har vi lovverk som dekker dette feltet? Dette var noen av temaene som ble drøftet under 

debattmøtet til Bioteknologinemnda, GenØk og Teknologirådet.

Jon Magnar Haugen, Hild Lamvik og Sissel Rogne
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Godt nytt?
Effektivitet er stikkordet. Med det solide 
samarbeidet mellom genteknologer og 
bioinformatikere kan man sette sammen 
og sammenligne sekvenser, modifisere 
disse og dermed også endre egenskaper. 
Med en «standard mikroorganisme» som 
produksjonsenhet er det uendelige mulig-
heter for produksjon av forskjellige kje-
miske stoffer. I stedet for å tenke enkeltge-
ner som tidligere, lager man nå 
genkonstruksjoner med alle genene for en 
metabolsk prosess i én og samme genkas-
sett. Disse genkassettene, også omtalt som 
BioBricks, kan være på størrelse med kro-
mosomer. Så må man tilpasse metoden for 
å introdusere kassettene i mikroorgansi-
mene etter størrelsen på dem.

Med slike standardiseringer dukker det 
også opp nye problemstillinger knyttet til 
nettopp standardiseringene. Dersom en 
bestemt konstruksjon brukes mye, er det 
også veldig viktig at den blir grundig tes-
tet for helse og miljørisiko og for en me-
get bred anvendelse. Selv om sannsynlig-
heten for at en uønsket hendelse skal 
inntreffe er svært liten, vil den inntreffe 
om bruken er stor og omfattende. Den 
andre ulempen er at dersom man har feil-
vurdert, blir konsekvensene store innen-
for en rekke områder. 

Anvendelsesområdene for syntetisk biologi 
er mange og omfattende. Craig Venter sa i 
Oslo tidligere i år at han ønsker å bruke 
syntetisk biologi for å redde klimaet. Sel-
skapet hans, Synthetic Genomics, har 
sammen med Exxon investert 600 millio-
ner dollar for å lage alger som kan produ-
sere biodrivstoff. De har også store planer 
når det gjelder CO2-reduksjon.
 
Laboratoriesopp blir malariamedisin 
På møtet i november tok seniorforsker 
Trygve Brautaset ved SINTEF Materialer 
og kjemi tilhørerne nærmere inn i det nye 
fagfeltet med presentasjonen  «Syntetisk 
biologi – hva, hvordan og hvorfor?».
 
En suksess er en redesignet gjærsopp som 
produserer malariamedisinen artemisinin, 
et arbeid utført av professor Jay Keaslings 
forskningsgruppe ved Berkeley i USA. In-
dustriell produksjon av artemisinin er tenkt 
igangsatt i 2012. Brautaset introduserte 
dette som et jordnært alternativ til mer vid-
løftige fremstillinger av syntetisk biologi.
 
– Her er ikke ambisjonen å konstruere en 
optimal medisinfabrikk fra bunnen av, 
men å nærme seg målet et steg av gangen. 
Vi må spille på lag med gjærsoppens natur-
lige enzymapparat, slik at vi fremmer pro-
duksjonen av artemisinin samtidig som vi 

undertrykker uønskede prosesser. 
 
Artemisinin kan høstes fra naturen, nær-
mere bestemt fra planten søtmalurt. Med 
syntetisk biologi kan vi bygge videre på 
egenskaper som forekommer naturlig og 
introdusere disse til nye organismer.

– Kartlegging av naturmangfoldet og 
identifikasjon av nyttige DNA-sekvenser, 
funksjoner og egenskaper, gjerne omtalt 
som bioprospektering, er en sentral forut-
setning for syntetisk biologi. Norges ma-
rine ressurser kan gi oss særlige fortrinn 
her, sa Brautaset. 

Brautasets virksomhet i SINTEF omfatter 
blant annet å modifisere mikroorganismer 
slik at de kan nyttiggjøre seg metanol i ste-
det for sukker til produksjon av aminosy-
ren lysin. Lysin er et næringsstoff som 
mange husdyr som svin, fjørfe og opp-
drettsfisk trenger å få tilført gjennom ma-
ten. Det utgjør et av de største bioteknolo-
giske markedene i verden, med en 
produksjon på ca. 700 000 tonn i året til 
en verdi av ti milliarder norske kroner. 
 
Uforutsette egenskaper 
Terje Traavik, forskningssjef i GenØk og 
medlem av Bioteknologinemnda, proble-
matiserte utfordringene knyttet til risiko 

Foto: Istockphoto.com
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og biosikkerhet med innlegget «Intelligent 
design? Realitetssjekk, risiko og usikker-
het». Han tok klare forbehold mot 
ingeniørvisjo nen.

– Uforutsette egenskaper vil alltid oppstå. 
Mutasjoner og genoverføring som oppstår 
tilfeldig, er essensen i evolusjonen og bio-
logien, sa Traavik.
 
Scenarioet er derfor ikke å lage en orga-
nisme som oppfører seg forutsigbart og 
kontrollert, snarere tvert imot: Når inge-
niørene oppfatter noe som overflødig arve-
materiale som de fjerner, risikerer de å for-
styrre korrekturlesingsmekanismene som 
organismer vanligvis har, og dermed øke 
uforutsigbarheten, advarte Traavik. 
 
Forskningssjefen la vekt på at enkelte meto-
der er mer akseptable enn andre. Spesielt 
vektla han forskjellen på hva som kunne til-
lates i innesluttet bruk i motsetning til ut-
satt i naturen. Det vil imidlertid være riktig 
å bruke tilstrekkelig tid og ressurser på å 
vurdere slike spørsmål først, og ikke for-
haste seg med å ta teknologien i bruk. Det 
kan heller ikke være de samme fagfolkene 
som både produserer de nye organismene, 
og som skal risikovurdere dem, fordi kom-
petansen som skal til er forskjellig. 
 
– Jeg vil heller sette problemstillingen på 
hodet. Når vi allerede har forstyrret klimaet 
og naturen, bør vi være ekstra varsomme 
med hvilke inngrep vi gjør, svarte Traavik. 

Traavik trakk til slutt fram følgende pro-

blemstillinger og konklusjoner:

•	 Det er tvil om hvorvidt genteknologilo-
ven dekker alle formål og anvendelser 
av syntetisk biologi. Trengs revisjoner/
presiseringer av loven? 

•	 Uavhengig biosikkerhetsforskning må 
gå hånd i hånd med produksjonsrettet 
forskning.

•	 Føre-var-prinsippet må være retnings-
givende for forskning og regulering 
innen syntetisk biologi.

•	 Denne gangen må vi ta tidlige advarsler 
på alvor (i motsetning til det som skjed-
de med genmodifiserte organismer – 
GMO).

Tingliggjøring av naturen?
Göran Hermerén er professor i medisinsk 
etikk ved Lunds universitet og har utfor-
sket nærmere de mange etiske dilemma 
som syntetisk biologi stiller oss overfor. I 
tillegg til problemstillinger som gjaldt bio-
terror og organismer på avveie, tok han for 
seg etiske spørsmål knyttet til menneske-
verd, eierskap og fordeling. 
 
– Europa har allerede et rammeverk for å 
vurdere etiske spørsmål ved syntetisk bio-
logi, spesielt viktig er Oviedokonvensjo-
nen om menneskeverd og menneskerettig-
heter. Vi har også føre-var-prinsippet, som 
pålegger aktørene å dokumentere at pro-
dukter og teknologier er tilstrekkelig tryg-
ge. Men vi verken kan eller vil eliminere 
all risiko, så her gjelder det å balansere 
ulempene mot de mulighetene syntetisk 
biologi representerer, sa Hermerén.

 
Som illustrert ved eksemplet med artemi-
sinin og annen bioprospektering står syn-
tetisk biologi i stor gjeld til naturen. Men 
hva gir syntetisk biologi tilbake? Kan det 
fremme en tendens til å tingliggjøre natu-
ren og livsformene – og undergrave re-
spekten for naturens egenverdi? 
 
– Her er det også spørsmål om global for-
deling. Hvem vil få gevinsten av syntetisk 
biologi og hvem vil bære kostnadene eller 
konsekvensene om noe går galt? 

På hvilke vilkår?
Hermerén leder European Group on Et-
hics in Science and New Technologies 
(EGE) som 17. november avga sin anbefa-
ling om syntetisk biologi til EU-kommi-
sjonen. EGE peker på flere utfordringer 
som syntetisk biologi gir, som risiko, mis-
bruk og mangelfull lovgivning. De anbe-
faler at slike spørsmål avklares før man tar 
i bruk syntetisk biologi.
 
Prosjektleder Jon Magnar Haugen og informa-
sjonsansvarlig Hild Lamvik arbeider i Teknolo-
girådet, Sissel Rogne er direktør i Bioteknologi-
nemnda.

Presentasjonene fra møtet finner du på http://
www.bion.no/moter/syntetisk_biologi/

I Genialt 1/2009 kan du lese om da Craig Ven-
ter besøkte Bioteknologinemnda og Den nor-
ske UNESCO-kommisjonens åpne møte «Se-
kvensering av ditt arvestoff og syntetisk 
biologi» i januar 2009.

Göran Hermerén
Alle foto: Casper Linnestad
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