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Leder

J. Craig Venter Institute (JCVI) annonserte 20. mai 2010 at en gruppe forskere ledet av Clyde Hutchinson III, 

Hamilton Smith og J. Craig Venter hadde lyktes med å erstatte genomet til én type bakterie med en syntetisk 

versjon av genomet til en annen type bakterie. Dette viser at den genetiske koden for liv kan oppbevares som en 

digital datafil og anvendes av en levende bakterie. 

Olve Moldestad

Det forskningsgruppen nå har oppnådd, er 
en vellykket sammenstilling av to tidligere 
presenterte metoder, snarere enn et forsk-
ningsmessig kvantesprang. De har produ-
sert et syntetiske genom og overført geno-
met til en bakteriell celle.

Store DNA-fragmenter 
settes sammen
Forskningsgruppen har utviklet nye og ba-
nebrytende metoder for å sette sammen 
store biter av syntetisk DNA og overføre 
hele genomer mellom bakterier. Med sine 
1,08 millioner basepar (Mbp) er det synte-
tiske genomet til Mycoplasma mycoides det 
største syntetiske DNA-fragmentet som 
noen gang er satt sammen. 

Syntesen trinn for trinn i gjærceller
JCVI-gruppen startet med den digitaliser-
te DNA-sekvensen til bakterien Mycoplas-
ma mycoides, som har et relativt lite genom. 
Deretter ble syntetisk DNA bestilt fra en 
ekstern leverandør. Til sammen ble 1078 
DNA-biter bestilt, hver av dem på 1080 
basepar. DNA-bitene var designet slik at de 
overlappet hverandre med 80 basepar i 
hver ende. Ti og ti DNA-biter ble så mon-
tert sammen, og satt inn i gjærceller slik at 
de dannet 10 000 basepar-lange DNA-
segmenter av bakteriegenomet. De 110 
DNA-segmentene man fikk da, ble i neste 
fase satt sammen til 11 lange DNA-seg-
menter på 100 000 basepar. Disse ble igjen 
brukt til å sette sammen det fullstendige 
syntetiske bakteriegenomet til Mycoplasma 
mycoides. Bakteriegenomet dannet dermed 
et kunstig kromosom inne i gjærcellene.

Overføring til mottakerbakterie
Det neste kritiske skrittet var å sette det 
syntetiske genomet inn i bakterieceller av 
arten Mycoplasma capricolum. Disse mot-

takerbakteriene hadde fått sine gener for 
restriksjonsenzymer (proteiner som kutter 
opp fremmed DNA) fjernet, slik at de ikke 
skulle begynne å kutte opp det nye DNA-
et. Det virkelig imponerende her var at 
inne i mottakercellene tok det nye, kunsti-
ge genomet over cellen. Genene på det 
kunstige genomet ble aktivert slik at det ble 
laget nye proteiner fra dem. Blant annet ble 
det dannet restriksjonsenzymer som klip-
pet opp cellens opprinnelige Mycoplasma 
capricolum-genom. Den nye syntetiske 
bakterien var nå i stand til å formere seg.

På vei mot minimumsgenomet
Denne utviklingen markerer en milepel i 
et, til nå, 15 år langt forskningsprogram for 
å finne et minimumsgenom for bakterielle 
celler, det vil si det minimumssettet med 
gener som kan opprettholde cellulært liv. 
Det er viktig å understreke at genene i seg 
selv ikke var designet (bortsett fra små end-
ringer og ikke-funksjonelle genetiske 
«vannmerker» som kan brukes til å identi-
fisere de nye bakteriene). Det dreide seg 

bare om en syntetisk kopi av bakterien My-
coplasma mycoides’ egne gener, men forsker-
ne beviste at de greier å lage og håndtere så 
lange og intakte DNA-molekyler, samt at 
den genetiske koden til liv kan oppbevares 
som en digital datafil. 

Nå når metodene er utviklet, kan forsk-
ningsprogrammet fortsette mot det opp-
rinnelige målet, å finne de genene som ut-
gjør minimumssettet av gener som kreves 
for bakterielt liv. Planen er å fjerne ett og ett 
gen i genomet inntil man kun sitter igjen 
med et minimumsgenom.
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Bakteriekolonier med nytt syntetisk genom fra Mycoplasma mycoides. Foto: Scanpix Sweden.
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