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Att Alexander Fleming av en händelse 

råkade upptäcka det första antibiotikumet, 

penicillin, i en grönmögelsvamp minns 

nog många av oss från vår skoltid. Kanske 

känner en eller annan läsare också till att 

salicylsyra, den verksamma beståndsdelen 

i Bamyl, från början utvanns ur växter som 

älggräs och sälg.

i denna den äldsta1 av jordens kulturer använde sig av sälgbark 

antyder att neandertalarna (som bibeltroende antropologer 

menar var samtida med sumererna) tycks ha känt till och an-

vänt både salicylsyra och penicillin.2 Tankarna går osökt till 

”Det som har hänt kom-

mer att hända igen, det som är gjort kommer att göras igen. Det 

 (Pred 1:9).

-

-

människor, virus eller bakterier. Ett av de mest välkända ex-

-

skapa ett stort antal snarlika ämnen och hitta varianter bland 

-

dre biverkningar.

 Det är inte självklart att ett registrerat läkemedel all-

Medicin 
och medicin-
teknik

och att experimentera med naturmediciner på egen hand kan 

-

olika sjukdomstillstånd, eller studerar vilka växter som djur, 

till exempel schimpanser, väljer att äta när de blir sjuka. På 

det sättet kan man tjäna både tid och pengar i jakten på nya 

mediciner.

en bråkdel av världens växter och djur, och en av anledning-

arna till att man oroas över att många naturmiljöer på jorden 

skadas av olika miljöingrepp är just att man numera är överty-

gad om att det därute döljer sig en mängd potentiella läkeme-

multiresistenta bakteriestammar som gör att våra nuvarande 

antibiotika riskerar att bli mer eller mindre verkningslösa.

REFLEKTION

-

-

gen eller korallreven? Här som i många andra sammanhang 

är skapelsetron den mest relevanta utgångspunkten: När Gud 

-

gård (1 Mos 2:9) och i den kommande himmelska staden (Upp 

NOTER 

1. Det vill säga den äldsta kulturen efter den globala översvämningen på 

 Noas tid. Den allra första kulturen totalförstördes av vattenmassorna.

2.  

 (kortare: krymp.nu/2MG)

3.   

 (kortare: )

4.   (kortare: krymp.nu/2N9)

5.   

 (kortare: )

6.   

 (kortare: krymp.nu/2N6)

7.  

. 

 (kortare: krymp.nu/2Na)

8.  Ur ett bibliskt skapelseperspektiv var Giardia ursprungligen ingen parasit.  

 Bibeltroende biologer menar att parasitism generellt är en konsekvens av  

 syndafallet som påverkade hela skapelsen (Rom 8:20-21)

TEMA
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BIOMIMETIK – GUDS DESIGN SOM INSPIRATION

PANDEMIPREVENTION 
Insekter som lever i samhällen, så kallade sociala insekter 
som till exempel myror, termiter och många bin och geting-
ar är, precis som vi människor, utsatta för risken att drabbas 
av epidemier orsakade av virus och diverse mikroorganis-
mer. Sådant händer anmärkningsvärt sällan trots att de 
ständigt har närkontakt och samsas i trånga utrymmen. 

skydda sig:

1. De hämtar in antimikrobiella substanser från sin omgiv-
ning (t ex kåda från barrträd) in i sina bon.3

2. De utnyttjar antibiotikaproducerande mikroorganismer.4

3. De utbyter smittämnen i mycket små doser med varandra 
som i stället för att smitta leder till att mottagarens immun-
försvar aktiveras, alltså någonting liknande variolisering 
(som är en typ av vaccination)5

4. En individ som överlevt infektion av ett smittämne stöter 
upp kroppsvätska och delar den med andra medlemmar 
av samhället och härigenom får det övriga samhället del av 
överlevarens immunitet.6

”Gå till myran” står det i Predikaren. Förmodligen kan vi lära 
oss att hantera framtida pandemier på ett klokare sätt om vi 
lägger större resurser på att följa Salomos råd.

Bild: Svartmyror
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MIKROPROPELLRAR 
Ett forskarteam vid universitetet i Tennessee7 har in-
tresserat sig för den encelliga tarmparasiten8 Giardia 

som förorsakar en av de vanligaste tarmsjukdomarna 
i världen. Givetvis vill forskarna hitta bra sätt att bota 

sjukdomen, men det som särskilt väckte forskarnas 
-

siten använder för att ta sig framåt. Forskarnas vision 
-

nen för att i framtiden kunna tillverka små mikrosko-
piska robotar som bland annat ska kunna leverera lä-
kemedel via blodbanorna till just de vävnader där de 

behövs. En av forskarteamets medlemmar, dr Mingjun 
-

fektiv”, ”robust” och ”intelligent”. Men (som förväntat) 
som ett ”resultat av miljoner år av evolution”.

Bild: Giardiaparasiter
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