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AKTUELLT

Fjolårets (2020) nobelpris i 

kemi gick till Emmanuelle 

Charpentier och Jennifer 

Doudna för utvecklingen 

av den så kallade gensaxen 

med det charmiga namnet 

CRISPR-Cas9. Det har stått 

en del i dagspressen så kan-

ske har du redan hört talas 

om den. Vi på redaktionen 

tyckte i alla fall att det kan 

vara lämpligt att nämna 

några ord om saken utifrån 

ett skapelseperspektiv.

-

erar gensaxen lite grand som en målsö-

kande robot som bakterier brukar an-

När en bakterie blivit angripen av en så-

dan är sannolikheten stor att bakterien 

dör. Men det händer ibland att bakterier 

-

lig mekanism med vars hjälp de kan ta en 

egen arvsmassa (som även den består av 

så gör den en ”markering” på den aktu-

kan bakterien nu tillverka en liten ”ro-

bot” bestående av två delar: dels en liten 

Gensaxen 
– nobelpris på gott och ont

som en sax som kan klippa av DNA. 

 Om samma sorts virus någon 

-

rien på nytt, så kommer bakteriens gen-

-

av saxen leder roboten till motsvarande 

del av virus-DNA:t och i nästa ögon-

virus-DNA:t som därmed blir oskadlig-

gjort.1

lyckats programmera om bakteriens 

gensax så att den inte bara kan hitta vi-

rus-DNA utan även vilket annat DNA 

DNA:t hos en organism på ett visst ställe, 

placera in en annan gen, så går det nu att 

göra genom att tillverka en gensax som 

-

stämda stället. När väl det är gjort är det 

-

ta platsen. 

-

den kan bota cancer och genetiska sjuk-

domar hos enskilda individer genom att 

helt enkelt klippa ut och ersätta mute-

rade gener med oskadade. Som kristna 

kan vi bara tacka Gud om det visar sig 

arvsmassan i kroppsceller (t ex lever-

-

bara den aktuella individen utan alla av-

-

i större eller mindre grad. 

 För det andra kan vi konstatera 

att den här nobelprisbelönade tekni-

ken, likt många andra nobelpris genom 

-

turen. Det enda vi gör är att upptäcka 

dem och mixtra lite grand med dem så 

-

tier och Doudna gjort är alltså en variant 

på så kallad bioinspirerad design. Det är 

skickligt gjort. De är värda sitt pris. Men 

-

vis vår Skapare och Herre Jesus Kristus 

början! 

 PS! I nästa nummer kommer vi 

bioinspirerad design. DS! 

/Redaktionen

NOT

1.  En mer detaljerad beskrivning av hur gensaxen  

 fungerar hittar du t ex på https://www.nobel 

 gure2-sv.pdf (kortare: krymp.nu/2KJ)
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