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Amerikaanse onderzoekers zijn er in geslaagd om bacteriën te gebruiken 
voor de lange-termijn opslag van informatie. Is dit het begin van het 
kunstmatige bio-organische geheugen? 
 
 Aan de zoektocht naar manieren om gegevens voor langere tijd op te slaan is 
een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Amerikaanse onderzoekers Pak Chung Wong, 
Kwong-kwok Wong en Harlan Foote van het Pacific Northwest National Laboratory zijn 
erin geslaagd om bacteriën als opslagmedium te gebruiken. Ze doen dit door 
gegevens op te laten nemen in kunstmatig DNA en dit DNA vervolgens in de bacteriën 
te plaatsen. Bij vermenigvuldiging van de bacteriën worden de opgeslagen gegevens 
mee gekopieerd waardoor ze niet verloren gaan. Aangezien een levend organisme zijn 
DNA doorgeeft aan de volgende generatie, zal de informatie die hierin is opgeslagen 
blijven bestaan zolang het organisme niet uitsterft. 
 Er is gekozen voor bacteriën doordat micro-organismen zich snel voortplanten, 
en de eenmaal ingebrachte informatie snel en continu overgaat naar een volgende 
generatie.Verder zijn sommige bacteriën bestand tegen hitte, kou, droogte, 
ultraviolette straling, radioactieve straling, kortom: een ideale, beschermende 
gastheer voor het fragiele DNA. 
 DNA is samengesteld uit vier basisblokken of ‘basen’ A, T, C en G. De volgorde 
van de basen in een DNA-molecuul vormt een vierletter-alfabet die het mogelijk 
maakt de erfelijke informatie van het organisme op te bergen. Net zoals het met de 
binaire getallen 0 en 1 mogelijk is om digitale informatie op te slaan, kan dit ook met 
de ‘DNA-getallen’ A, T, C en G. Met andere woorden: alle informatie die je met een 
computer verwerkt of over het internet gaat, van tekst en figuren tot muziek en film, 
kun je opslaan in het DNA. 
 
Voortplanting 
 Wong, Wong en Foote hebben delen van de tekst van het Amerikaanse 
kinderliedje “It’s a Small World” uit de Walt Disney studio’s vertaald in kunstmatige 
DNA-reeksen, elk ongeveer 100-200 basen lang. Ze hebben deze reeksen door 
hoogspanning ingebracht in het ‘echte’ DNA van een bacterie.  
 Het begin en einde van elke ingebrachte kunstmatige DNA-reeks bestaat uit 
speciale, door de onderzoekers bedachte schildwachtcoderingen. Deze 
schildwachtcoderingen komen niet voor in het oorspronkelijke genenmateriaal van de 
bacterie; ze dienen als identificatiepunt van de ingebrachte DNA-reeks, en ze helpen 
om zowel de ingebrachte boodschap als de gastheer te beschermen. Zonder deze 
bescherming is het immers mogelijk dat de bacterie de gecodeerde informatie 
verkeerd interpreteert en kunstmatige eiwitten zou produceren die de ingebrachte 
boodschap kunnen aantasten of de bacterie zelfs kunnen vernietigen. 
 De bacteriën hebben zich voortgeplant en hebben ruim honderd nieuwe 
generaties gevormd. De onderzoekers hebben de ingebrachte boodschappen 
teruggehaald uit de bacteriën met een laboratoriumtechniek die ongeveer twee uur 
duurt en een aantal verwarmings- en afkoelingsstappen omvat. De teruggehaalde 
boodschappen vertoonden geen veranderingen ten opzichte van de ingebrachte 
boodschappen. 
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Mutaties 
 Door de grootte en complexiteit van het DNA-molecuul is het een natuurlijk 
proces dat het DNA in de loop van de tijd muteert waardoor opgeslagen informatie 
verandert. Voor het opslaan van gegevens voor langere tijd zijn mutaties desastreus. 
De onderzoekers hebben dit probleem ondervangen door de informatie op te slaan in 
het DNA van de bacterie genaamd Deinococcus radiodurans. Deze bacterie kan goed 
overleven in een radioactieve omgeving. Normaal gesproken bezwijken organismen 
aan (radioactieve) straling omdat deze straling zoveel mutaties veroorzaakt dat de 
primaire levensprocessen van het organisme niet meer goed werken. Dus een 
organisme dat resistent is tegen beschadiging door straling zal per definitie resistent 
zijn tegen mutaties. 
 Juist doordat deze bacterie zo extreem goed bestand is tegen de buitenwereld 
kwamen de onderzoekers op het idee om hierin gegevens op te slaan. En hier komt 
direct een belangrijke toepassing naar voren: de stralingsbestendige bacterie als 
beschermend opslagmedium voor gegevens tijdens of na een nucleair ongeluk, of een 
nucleaire aanval waarbij computerapparatuur down gaat door de electromagnetische 
puls. 
 
Toekomst 
 Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om informatie op te 
slaan en terug te krijgen door gebruik te maken van het DNA van een levend 
organisme. De volgende stap om de methode voor praktisch gebruik geschikt te 
maken is het vinden van een manier om de informatie snel genoeg uit het organisme 
terug te halen. De onderzoekers weten nog niet wanneer de methode praktisch 
toepasbaar is voor dataopslag. Tot op heden zijn de bacteriën met verschillende 
geïmplanteerde boodschappen gescheiden van elkaar gehouden. Een mogelijke 
bottleneck is dat sommige bacteriën beter overleven dan anderen volgens het 
evolutieprincipe van survival of the fittest. Dit komt met name voor wanneer bacteriën 
met verschillende boodschappen bij elkaar gaan zitten. Minder goed aangepaste 
bacteriën zullen in de loop van de tijd zelfs kunnen uitsterven, waardoor de hierin 
opgeslagen gegevens toch verloren gaan. 
 Door de succesvolle dataopslag in de Deinococcus radiodurans bacterie is de 
techniek het stadium van sciencefiction al lang voorbij. Naast het beschermen van 
vitale informatie bij een nucleaire catastrofe is een andere mogelijke toepassing het 
watermerken met DNA van gewassen voor het beschermen van de eigendomsrechten 
hiervan. In de milieuhoek kun je de vervuiling van het oppervlaktewater monitoren 
door bacteriën te labelen, en deze informatie voortdurend te updaten aan de hand van 
de verplaatsing van de bacteriën in plaats en tijd. Een lokale database!  
 

Bacteriën en radioactieve straling 
De bacterie Deinococcus radiodurans kan 15000 Grays aan straling overleven. Ter 
illustratie: doses onder de 10 Grays zijn dodelijk voor de meeste organismen. Deze 
fenomenale weerstand tegen radioactieve straling dankt de bacterie aan het vermogen dat 
zij heeft om heel nauwkeurig honderden ‘DNA-breuken’ te repareren die zijn doorgesneden 
door de straling.  
Onderzoekers van enkele samenwerkende instituten in Israël waaronder het Weizmann 
Institute of Science denken te weten waarom de Deinococcus radiodurans bacterie zo goed 
bestand is tegen radioactieve straling. Het DNA van deze bacterie heeft de vorm van 
dichtgepakte ringen. Wanneer de straling het DNA doorsnijdt blijven de delen stevig op hun 
plaats zitten. De ‘vrije’ DNA-einden kunnen nu weer op de juiste plaatsen aan elkaar 
genaaid worden door het eiwit RecA.  

Bron: S. Levin-Zaidman e.a., Science 299 (10 januari 2003) 254-256 
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Nederland 
 Binnen Nederland vindt onderzoek plaats aan DNA-computing, een snelgroeiend 
vakgebied dat DNA-moleculen gebruikt om berekeningen uit te voeren. Onderdeel 
hiervan is DNA-computing in-vivo, waar het gebruik van DNA-moleculen in hun meest 
favoriete omgeving wordt onderzocht – de levende cel. Vooral de zeer hoge snelheid 
van de informatieverwerking wordt gezien als een belangrijk aspect, doordat 
verwerkingsstappen parallel kunnen worden uitgevoerd.  
 Een autoriteit op dit gebied is professor Rozenberg van het Leiden Institute of 
Advanced Computer Science (LIACS). Rozenberg over het onderzoek van Wong en de 
zijnen: “Vele eigenschappen van het DNA zijn aantrekkelijk voor de verwerking van 
informatie, en één hiervan is de extreem hoge informatieopslagdichtheid. Maar 
doordat technieken voor het terughalen van informatie uit DNA moleculen nog niet op 
grote schaal in de praktijk zijn gebracht, zal het gebruik van DNA als korte-termijn 
opslagmedium niet binnenkort worden verwacht. De technieken voor lange-termijn 
opslag van informatie in DNA zagen er al veelbelovend uit, en dat wordt nog eens 
bevestigd door het onderzoek van Wong et al. Op deze manier treden we een nog 
breder vakgebied binnen dan dat van de DNA-computing, namelijk het gebied van 
moleculaire informatietechnologie of moleculaire IT.” 
 
Bron: P.C. Wong, K.-k. Wong en H. Foote, Comm. ACM 46[1] (januari 2003) 95-98 
 
 

  
 

Opslagcapaciteit van harde schijf, CD-ROM en DNA 
Data wordt in het DNA opgeslagen als (adenine-thymine of cytosine-guanine) basenparen, 
met een maximale informatiedichtheid van 2 bits per basenpaar. Op een helix-vormig DNA-
molecuul met diameter 2 nm ligt een basenpaar op 0,34 nm afstand van een naburig paar. 
De datadichtheid van DNA is dus ruim 1 bit per nm3 of  ruim 1000 megabits in een volume 
van 1 µm bij 1 µm bij 1 µm. Wanneer we dit vergelijken met een harde schijf in een 
desktop PC (tientallen gigabytes absoluut, of een datadichtheid van tientallen gigabits per 
cm2) of een CD-ROM (800 megabyte op een oppervlak van 90 cm2) is de opslagcapaciteit 
van DNA gigantisch groot. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de dataopslag in DNA 
driedimensionaal is (tegen tweedimensionaal voor de huidige wijzen van opslag); doordat 
DNA gebruik maakt van vier units (A, T, C en G) tegenover twee units (0 en 1) voor de 
huidige media; en doordat de industriële technologie nog niet de miniaturisatie door de 
natuur bij het ontwerpen van DNA heeft geëvenaard. 


