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Genmodifiera 
med LEGO

Syntetisk biologi
Inom det område som kallas för syntetisk biologi är det möjligt att med färdiga DNA-
sekvenser, som enkelt kan beställas, genmodifiera olika organismer och därigenom påverka 
egenskaper såsom uttrycket av färg, ämnesomsättning och tillverkning av andra nya pro-
teinprodukter. Förhoppningen är att i framtiden kunna använda den här metoden för att 
på nya sätt tillverka läkemedel, miljövänliga bränslen eller mat. De DNA-sekvenser som 
används kallas för s k Biobricks eller ”bioklossar”. 

Syftet med denna övning är att få en bättre förståelse för hur våra gener är uppbyggda 
och hur proteinsyntesen kan påverkas av yttre signaler. I denna övning kommer ni att an-
vända er av legobitar som bioklossar för att bygga olika genvarianter.

Bakgrund
En gen måste, förutom den proteinkodande sekvensen, även innehålla en promotor som 
är den plats där RNA-polymeraset binder till för att transkriptionen ska starta. I syntetisk 
biologi kan en promotor väljas efter vilka yttre förutsättningar som ska inducera eller starta 
transkriptionen, som t ex en pH-förändring eller tillgång på ljus. En RBS = Ribosomal Bin-
ding Site är en sekvens som behövs för att ribosomen ska kunna binda och påbörja transla-
tionen. Båda dessa sekvenser ligger uppströms om den genkodande sekvensen. Nedströms 
om den proteinkodande sekvensen placeras en terminator som är en DNA-sekvens som 
avslutar transkriptionen.

Så här ska ni bygga era gensekvenser:

 

En gen innehåller en promotor, en RBS, en proteinkodande sekvens samt en 
terminator. Om flera egenskaper ska uttryckas av samma promotor bygger 
man ett s k operon. Varför behöver man upprepa en RBS men inte promo-
torn och terminatorn?
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Uppgifter

Uppgift 1
Gör en bakterie som producerar bränsle.

Uppgift 2
Gör ett lila djur.

Uppgift 3
Genetiskt modifiera ett djur som blir smalt av att dricka mjölk.

Uppgift 4
Gör en växt som signalerar när den kommer i kontakt med miljögifter som tungmetaller.

Uppgift 5
Modifiera en vattenlevande organism så att nere i vattnet så är den blå men när den kommer 
upp till ytan luktar den banan.

Uppgift 6
Ta en LEGO-bricka av varje färg slumpmässigt och sätt ihop din egna DNA-modifiering. 
Argumentera varför modifieringen är bra och vilka risker det kan finnas.

Uppgift 7
Gör en däggdjur som regelbundet ändrar färg.

Uppgift 8
Gör en bakterie som producerar plast eller något annat värdefullt i laboratorium, men som 
dör om den skulle bli utsläppt i naturen.

Uppgift 9
Gör en frukt som har en färg på vinterdagar, en annan på vinternätter, en annan på som-
mardagar och en fjärde färg på sommarnätter.

Uppgift 10
Gör en organism som växlar färg mellan grön, röd och blå färg.

Extrauppgift
Gör en egen DNA-modifiering till en organism och be någon annan gissa vilken funktion 
modifieringen skulle ha.
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Bilagor
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