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Sintezna biologija je nova veja znanosti, ki združuje 
biološke, kemijske in inženirske pristope. Gradi predvsem 
na uveljavljenih metodah genetskega inženirstva in 
prinaša novo razumevanje živih bitij. Cilj sinteznega 
biologa je spremeniti obstoječe organizme tako, da 
bodo opravljali nove, človeku koristne naloge. Podobno 
je človek že v preteklosti vzgojil rastline in živali s 
spremenjenimi lastnostmi in jih uporabil sebi v prid. 
Razlika je predvsem v tem, da gre pri sintezni biologiji za 
usmerjeno spreminjanje celic.

Genetsko inženirstvo je staro že 30 let. Temelji na 
izrezovanju in lepljenju delov DNA ter njihovem 
prenašanju med organizmi. Na tak način je bilo na primer 
mogoče pripraviti vrsto zdravil in cepiv s pomočjo bakterij 
in kvasovk. Raziskovalci so prišli do natančnih podatkov 
o zaporedju nukleotidov, ki sestavljajo posamezne 
gene, določili pa so tudi celotna zaporedja genomov 
mnogih organizmov. Tako so spoznali, katere genetske 
informacije živi svet sploh vsebuje in lahko nadaljujejo s 
preučevanjem načinov izražanja in lastnosti beljakovin, 
ki jih geni zapisujejo.

Sintezna biologija predstavlja nadgradnjo genetskega 
inženirstva. Prva novost, ki jo prinaša, je standardizacija 
– pomembna lastnost vseh inženirskih disciplin. Uvedba 
standardov (npr. merilo za hitrost prepisovanja genov v 
proteine, standarden način sestavljanja genov, ...) bo 
odpravila zmedo, ki trenutno vlada na področju genskega 
inženirstva (če dvomite o pomenu standardov, pomislite 
na svet brez standardnih enot: metra, sekunde, pa tudi 
zapisa internetnih naslovov).

Druga izboljšava je abstrakcija. Za sinteznega biologa to 
pomeni, da se mu ni treba vsakič znova ukvarjati z dolgimi 
verigami nukleotidov, na primer ATGCATACGGAACT-
GCAAGTGGA... , tako kot je računalniškemu programerju 
prihranjeno mučenje z 101010001110001010010... 
Sintezna biologija namreč teži k temu, da bi genski 
zapis pretvorila v preproste enote, t.i. ‚standardne 
biološke sestavne dele’ (biokocke), ki bi se z natančno 
določenim načinom sestavljanja združevali v ‚naprave’ 
in ‚sisteme’. 

Tovrstno sestavljanje standardnih bioloških sestavnih 
delov je možno  ob zaporednem delovanju dveh vrst 
encimov, restrikcijskih endonukleaz in ligaze. Restrikcijske 
endonukleaze izvirajo iz bakterij in prepoznajo določena 
zaporedja na DNA, ki so tipično dolga 4-8 baznih parov, ter 
na tistem mestu cepijo DNA in ustvarijo štrleče konce.

Sintezna biologija - kaj je to?
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Tako obrezana zaporedja je mogoče z drugim encimom, 
DNA-ligazo, enolično povezati, kajti zaradi štrlečih koncev 
kakršnakoli drugačna orientacija zaporedij ni mogoča. 

Tretja novost, ki jo prinaša sintezna biologija, je 
izboljšana avtomatska sinteza DNK. V prihodnosti bo 
mogoče zanesljivo in poceni sintetizirati celotne gene, 
zato bo deloma odpadla tudi zamudna manipulacija z 
geni, ki jih izolirajo iz naravnih virov. 

V prenesenem pomenu – sinteznemu biologu odslej ne 
bo treba več kopati kamenja (izolacija genov), da bi iz 
njega izklesal opeke (spreminjanje genov) in zgradil hišo 
(sestavljanje genov), saj bodo opeke želene oblike že na 
voljo v gradbeni trgovini (geni z določenimi lastnostmi, 
ne nujno prisotnimi v naravi).

Posledica omenjenih izboljšav je poenostavitev dela, 
ki vodi do večje učinkovitosti, ta pa do zahtevnejših 
rezultatov. Sintezni biolog ni več omejen na en sam gen, 
ampak se osredotoča na kompleksne sisteme genov. Ker 
se sintezna biologija opira na načela drugih inženirskih 
disciplin, področje vse bolj spominja na elektrotehniko in 
računalništvo (celični oscilatorji in logična vrata, genska 
stikala, ...). Konstrukte, ki jih pripravijo sintezni biologi, 
zato nekateri imenujejo ‚gensko spremenjeni strojčki’.

Zaradi širokih možnosti, ki jih novi pristopi prinašajo, so 
v znanstveni javnosti pogoste razprave glede varnosti. 
Tako kot pri vseh zmogljivih tehnologijah, je tudi v 
sintezni biologiji jasno, da je cilj delovanja pomoč 
človeštvu, a brez škode za okolje. Zato se z vprašanjem 
varnosti in družbene sprejemljivosti ukvarjajo ne samo 
sintezni biologi, pač pa tudi strokovnjaki s področja etike, 
varnosti, predstavniki industrije in akademskih krogov, ki 
pripravljajo smernice za raziskovalno in razvojno delo, ki 
vključuje pristope sintezne biologije.  

Biokocke v plastičnih posodicah
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• proizvodnja zdravil 
Bolezni, za katere človek še ni iznašel ali odkril 
učinkovitega zdravila, so eden glavnih motivov, ki 
poganjajo kolesje bioinženirskega razvoja. 
Pri zdravljenju malarije uporabljamo majhno molekulo, 
imanovano artemisinin, ki je zmožna pregnati parazita iz 
telesa. Tako zdravljenje je sicer učinkovito, problem pri 
pripravi zdravila pa je v dostopnosti surovin - iz redkih 
azijskih rastlin, ki vsebujejo zdravilno snov, ne moremo 
izolirati dovolj učinkovine za širšo uporabo.
To je razlog, da se je skupina znanstvenikov lotila 
kopiranja genskega zapisa encimov, ki proizvajajo 
zdravilno učinkovino, iz treh različnih organizmov in 
vstavljanja celotne sintezne poti v kvasovke ali bakterije.
S tem bi lahko zagotovili proizvodnjo prekurzorja zdravila 
v takem obsegu, da bi količine zadoščale za zdravljenje 
vseh obolelih ljudi na svetu.
Sintezna pot je zapisana v devetih genih, ki si jih lahko 
predstavljamo kot biokocke. Lahko jih prenesemo v 
organizem, ki sicer v naravi učinkovine ne proizvaja.
Razen prenosa v drug organizem, lahko vsako izmed 
devetih stopenj spremenimo tako, da je sinteza encimov 
usklajena. Celotno biosintezno pot je mogoče optimizirati 
tako, da bi bila učinkovitost sinteze celo do 100.000-krat 
večja kot v rastlinah.

• ekologija 
Sintezni biologi na področju ekologije načrtujejo 
organizme, ki bi razgrajevali škodljive ali nevarne 
kemikalije.
V evoluciji so se razvile tudi bakterije, ki so sposobne 
razgrajevati mutageno in toksično kemikalijo - razstrelivo 
trinitrotoluen (TNT). Za nas bi bilo zelo uporabno, če bi 
bakterije med razgradnjo omenjene kemikalije oddajale 
določene svetlobne signale, s pomočjo katerih bi lahko 
ugotovili natančno lokacijo zakopanih min ali zastrupljene 
prsti. 
V bakterije bi s tem namenom vstavili nekakšno biovezje, 
ki bi ga sestavili iz posameznih biokock. Vsaka izmed kock 
bi opravljala svojo nalogo, medsebojna komunikacija pa 
bi omogočala, da bi bakterije ob določeni koncentraciji 
TNT v okolju začele fluorescirati. Tako bi lahko le z
opazovanjem bakterij določili natančno nahajališče 
zakopane mine in s tem zmanjšali nevarnost za človeka 
(slika desno).

•novi viri energije
Pomanjkanje obnovljivih virov energije in onesnaževanje 
okolja predstavljata velik izziv za sintezno biologijo. 
Obetajoči pristopi gredo v smeri uporabe encimov, 
ki sodelujejo pri tvorbi vodika kot najbolj čistega vira 
energije in v povečanje izkoristka pretvorbe rastlinskega 
materiala v etanol.

Kako lahko sintezna biologija prispeva k izboljšanju kakovosti življenja?
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Bakterije - senzorji za TNT

• novi načini zdravljenja 
Sintezni biologi načrtujejo bakterijske celice, ki bi 
uničevale samo rakave celice, ne pa zdravih.

• novi materiali 
Narava je sposobna narediti materiale z izjemnimi 
lastnostmi, kot je na primer svilena nit pajkov, ki ima 
večjo trdnost od jekla. Ker pa se pajki ne pustijo gojiti 
kot sviloprejke, moramo uporabiti bakterije in sintezno 
biologijo, da dobimo material z enakimi, in najbrž kmalu 
z boljšimi lastnostmi kot je pajkova nit. Za sintezno 
biologijo so zanimivi tudi drugi naravni materiali: lepilo, s 
katerim se školjke pritrjujejo na skale pod vodo, ogrodje 
kremenastih alg s finim vzorcem in tako dalje.

Sintezna biologija črpa iz vedno boljšega poznavanja 
delovanja živih bitij. Za razumevanje delovanja celic 
poskušajo sintezni biologi na primer sestaviti gene, ki 
zapisujejo za znane lastnosti, in z njihovo pomočjo v 
celicah preverjajo pravilnost hipotez, ki so jih postavili. 
Pripravljajo tudi bakterije, ki bi jim odvzeli vse tiste gene, 
ki so povezani z razvojem bolezni ali drugimi lastnostmi, 
ki jih pri laboratorijskem delu ne potrebujemo.
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iGEM (international Genetically Engineered Machine) 
je mednarodno tekmovanje študentskih ekip v sintezni 
biologiji. Namen tekmovanja je prenesti načela sintezne 
biologije iz teorije v prakso. Naloga sodelujočih ekip je 
s pomočjo standardnih sestavnih delov (biokock) koristno 
spremeniti žive celice in s tem dokazati, da je biologija 
lahko tudi inženirska disciplina. 
Obenem sodelujoči na tekmovanju  predstavijo svojo 
inovativnost, saj se pri projektu ocenjuje predvsem 
uporabnost dosežkov in kreativnost.
Organizator tekmovanja je ugledna ameriška univerza 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), tekmovalci 
pa prihajajo z najbolj priznanih svetovnih univerz, kot so 
Harvard, Princeton, MIT in Cambridge. 
Tekmovanje je prvič potekalo leta 2004, ko je sodelovalo 
le pet ameriških ekip. Eno od najzanimivejših raziskovalnih 
del je bilo s področja priprave za svetlobo občutljivih 
biofilmov. Zanimanje za tekmovanje je bilo iz leta v leto
večje, tako da je leta 2005 sodelovalo že 13 ekip, med 
njimi prvič tudi dve evropski. 
Lani se je tekmovanja prvič udeležila tudi slovenska ekipa  
študentov Univerze v Ljubljani. PredstavilI so projekt  z 
naslovom ‘Say NO to sepsis’, ki jim je v konkurenci 37-ih 
ekip prinesel prvo mesto. 

V nasprotju z večino ekip so sistem uporabe biokock 
prenesli z bakterijskih na gojene človeške celice. S tem 
so dokazali, da so biokocke in s tem princip celičnega 
inženirstva kljub preprosti zasnovi uporabni tudi za bolj 
zapletene celice. 
Nekatere bakterijske komponente lahko ob okužbi  
človeških celic preko aktivacije receptorjev TLR sprožijo 
sepso – pretiran imunski odziv, ki je lahko za okuženega 
človeka celo smrtno nevaren. Za sepso v Evropi vsako leto 
umre več kot 100.000 ljudi. Lanska ekipa si je zamislila 
povratno zanko, ki preko določenega proteina inhibira 
signalno kaskado.
V laboratoriju so dokazali, da se pri celicah, ki so jih 
spremenili po načelih sintezne biologije, kljub nenehni 
prisotnosti bakterijskih komponent celični odgovor 
zmanjša, vseeno pa se celice še odzivajo na prisotnost 
patogena. Povedano drugače: do sepse ne more priti, 
obramba proti bakterijam pa vseeno deluje. Delovanje 
spremenjenih celic so ponazorili tudi z matematičnim 
modelom.
Da so v celice lahko vnesli celotno povratno zanko, so 
morali sestaviti 26 novih biokock, ki so uporabne v 
sesalskih celicah. To je eden izmed primerov, kako lahko 
z uporabo več enostavih delov sestavimo kompleksen 
odziv organizma.  

Tekmovanje
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Lanski slovenski projekt na iGEM-u: Utišanje pretiranega 
odziva človeških celic ob stiku z bakterijami.

Za mnoge nepričakovana zmaga slovenske ekipe je 
dokaz, da imamo tudi pri nas strokovnjake in študente, 
ki so sposobni premagati kolege s prestižnih svetovnih 
univerz.
Lanska ekipa z univerze MIT pa se je bioinženistva lotila na 
bolj zabaven, a vseeno uporaben način. Escherichia coli je 
bakterija, ki jo v laboratorijih najpogosteje uporabljamo. 
Za nekatere je vonj, ki ga oddajajo bakterije omenjene 
vrste, lahko zelo neprijeten. Tekmovalci so z uporabo 
biokock bakterije spremenili tako, da so v določeni fazi 
rasti oddajale točno določen vonj; na začetku so imele 
vonj po mentolu, v kasnejši rastni fazi pa po bananah. 

Na ta način naj bi olajšali delo mikrobiologom, ki jim 
vonj bakterije ne ustreza, hkrati pa bi lahko le povohali 
rastoče bakterije in ugotovili, v kateri rastni fazi so. 
Tekmovalci so predvideli, da bi lahko na podoben način 
spremenili bakterije, ki so pri človeku odgovorne za slab 
ustni zadah ter smrdeče noge. 

Lanski projekt študentov univerze MIT: dišeče bakterije.

Na letošnje tekmovanje se je prijavilo kar 57 ekip z vseh 
celin, saj se po vsem svetu zavedajo pomena sintezne 
biologije za razvoj novih tehnologij. Med prijavljenimi 
ekipami je tudi prvih šest s seznama 500 najuglednejših 
svetovnih univerz, prijavila pa se je tudi slovenska 
ekipa.
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Raziskovalno delo na vrhunski ravni

Pri vseh ekipah, ki se udeležujejo tekmovanja, študenti pri 
pripravi in izvedbi projekta tesno sodelujejo z mentorji, 
ki so univerzitetni učitelji, raziskovalci ali podiplomski 
študenti. Pogosto je razmerje študenti:mentorji blizu 
1:1, kar omogoča bistveno bolj zahtevno in poglobljeno 
delo kot je to mogoče v okviru rednega univerzitetnega 
študija. Ker delo poteka v času po končanem semestru, 
lahko raziskovalnemu delu študenti in mentorji namenijo 
več časa, zaradi velikega števila vključenih mentorjev 
pa študenti lahko delajo na najzahtevnejših aparaturah. 
S tem se spoznajo z novimi tehnikami in lahko v 
nadaljevanju samostojno opravljajo zapletene meritve 
ter sodelujejo pri interpretaciji rezultatov. Razen 
tega delo v uveljavljeni raziskovalni skupini omogoča 
vpogled v znanstveno-raziskovalno okolje, razprave, ki 
tam potekajo in organiziranost laboratorijev. Vse to bo 
gotovo pomagalo pri odločitvi glede nadaljevanja študija 
na podiplomski stopnji, morda pa tudi glede tematike 
raziskovalnega dela.
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Letošnja slovenska ekipa

Našo ekipo sestavlja sedem študentov Biotehniške fakultete in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze 
v Ljubljani: Peter Cimermančič in Andrej Ondračka (3. letnik Biokemije), Rok Gaber (4. letnik Mikrobiologije), 
Saša Jereb in Katja Kolar (2. letnik Biokemije), Anja Korenčič (4. letnik Biokemije) in Marko Bitenc (3. letnik 
Biotehnologije). Ekipo vodita prof. dr. Roman Jerala (Kemijski inštitut) in doc. dr. Marko Dolinar (Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo). Kot mentorice sodelujejo dr. Mojca Benčina, dr. Mateja Manček Keber, Gabriela Panter in 
Karolina Ivičak iz Laboratorija za biotehnologijo Kemijskega inštituta ter Nives Škrlj s Katedre za biokemijo Fakultete 
za kemijo in kemijsko tehnologijo. V teh dveh raziskovalnih skupinah bo tudi potekalo delo, ki ga ekipa pripravlja za 
letošnje tekmovanje.
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Cilj raziskovalne naloge

Tema letošnjega projekta je – tako kot 
lani – s področja medicine oz. genskega 
zdravljenja. Glede na to, da branimo prvo 
mesto v zares močni konkurenci, projekt ni 
nič manj ambiciozen kot lanski.
Naš namen je pripraviti človeške celice, ki bi 
bile genetsko spremenjene na tak način, da 
se virus HIV, ki bi jih okužil, v njih ne bi mogel 
razmnoževati. Z računalniškim modelom 
celice bomo najprej simulirali dogajanje 
ob okužbi z virusom HIV in preverili, ali 
bi načrtovane genetske spremembe lahko 
preprečile običajen potek dogodkov ob 
okužbi. V laboratoriju bomo pripravili 
vektorske molekule DNA, v katere bomo 
vključili zapise za proteine, ki bi povzročili, 
da bi okužene celice odmrle, zdrave pa 
ne. Te konstrukte bomo vnesli v gojene 
človeške celice in preverili, ali se vstavljeni 
geni res izražajo. Nato bomo celice okužili 
z nenevarno obliko virusa HIV in preverili 
celični odziv v genetsko nespremenjenih 
celicah in celicah, ki smo jim vstavili zapise 
za sprožitev celične smrti. Shema letošnjega projekta
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Za sofinanciranje izdaje te brošure in kritje stroškov prijave na tekmovanje se zahvaljujemo Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, ki je podprlo projekt promocije znanosti, prijavljen preko Slovenskega biokemijskega društva. 
Univerzi v Ljubljani se zahvaljujemo za donacijo, ki smo jo namenili za kritje stroškov bivanja v ZDA, Javnemu skladu RS za 
razvoj kadrov in štipendije pa za pokritje dela potnih stroškov. Za pomoč se zahvaljujemo tudi projektu Synbiocomm, ki poteka 
kot del 6. Okvirnega programa EU in ima za cilj vzpostavitev raziskovalne skupnosti na področju sintezne biologije v Evropi.

Spletne strani z dodatnimi informacijami:
Sintezna biologija
http://openwetware.org/images/0/0d/Nature04342.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_biology
http://syntheticbiology.org/
Tekmovanje iGEM 
http://parts.mit.edu/igem07
http://parts.mit.edu/igem07/index.php/IGEM2007_Team_List
http://parts.mit.edu/igem07/index.php/Ljubljana
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