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Ingen dålig !ygare. Foto: AP

I korthet.

Varmare klimat kan öka risk för malariaHumlor kan !yga över Mount Everest
Humlor anses ofta vara dåliga 
!ygare, men det verkar inte 
stämma. 

I ett experiment fångades vilda 
humlor in i alpina miljöer och #ck 
sedan !yga i en simulator. Hum-
lorna visade sig kunna !yga till 

extrema höjder: Alla nådde över 
7 500 meter och två av dem kla-
rade över 9 000 meter. Det innebär 
att de skulle kunna !yga över 
Mount Everest med en marginal på 
200 meter. Julia Löndal Jonsson

Källa: Royal Society Journal

Forskarnas ”sax” 
kan klippa upp 
och laga gener

Maria Gunther
maria.gunther@dn.se

 ○Bakterier har ett alldeles eget 
sätt att försvara sig mot virus: att 
komma ihåg hur de ser ut och sedan 
skära sönder deras dna om de an-
griper igen. CRISPR/Cas kallas sys-
temet, och nu har forskarna lärt sig 
att använda det för att själva kunna 
klippa och klistra i gener.

Tekniken är alldeles ny. Det är 
bara ett år sedan Feng Zhang vid 
MIT i Boston visade att den kan 
användas även i !ercelliga organis-
mer. Sedan dess har utvecklingen 
exploderat, och i dag används 
metoden av forskargrupper i hela 
världen. Feng Zhang utsågs av den 
ansedda brittiska tidskriften Nature 
till 2013 års viktigaste person inom 
vetenskapen, och även den ameri-
kanska konkurrenten Science hade 
med CRISPR/Cas på sin lista över 
förra årets tio största vetenskapliga 
genombrott. 

– Det här är ett helt revolutione-
rande nytt sätt att förändra gener 
och slå ut gener i celler och orga-

nismer. Nu kan vi göra saker som 
inte har varit möjliga tidigare, säger 
Martin Jinek vid institutionen för 
biokemi vid universitetet i Zurich. 

Han och hans kolleger har kart-
lagt strukturen hos proteinet Cas9 
som fungerar som den molekylära 
saxen som klipper sönder dna-
strängarna. Deras resultat publice-
ras i veckans nummer av tidskriften 
Science.

Magnus Lundgren  vid institutionen 
för cell- och molekylärbiologi vid 
Uppsala universitet forskar själv om 
CRISPR/Cas och tycker att Martin Ji-
neks arbete är imponerande.

– Ska man bygga en bättre bil är 
det bra att veta hur bilen fungerar. 
Man kan säga att de har visat rit-
ningen för bilen. Det ger möjlighet 
att kunna modi#era och förbättra 
systemet, säger han.

Namnet CRISPR kommer från 
en del av bakteriens arvsmassa där 
den samlar på sig bitar av dna från 
virus den har blivit angripen av (se 
gra#k). 

– Det är som ett historiskt karto-
tek som byggs på allt eftersom. Det 

är evolutionärt intressant eftersom 
vi kan läsa rakt av i vilken ordning 
virus har infekterat cellen, säger 
Magnus Lundgren. 

CRISPR-kartoteket kopieras till 
rna, dna-molekylens mer okända 
kusin, som bland annat transpor-
terar information från dna-mole-
kylen till cellens övriga delar. Rna-
strängen delas upp i korta bitar, där 
varje bit motsvarar ett visst virus-
dna. När en rna-bit sedan kopplar 
ihop sig med Cas9-proteinet kom-
mer proteinet att börja leta efter 
främmande dna i cellen som passar 
ihop med rna-biten och klippa sön-
der det.

När forskarna  använder systemet 
sätter de in egna rna-bitar i Cas9. 
Sekvensen på rna:t motsvarar den 
gen forskarna vill slå ut eller för-
ändra, och då kommer proteinet 
att klippa upp en dna-molekyl i just 
den genen. Det blir mycket snab-
bare, enklare, billigare och mer 
precist än med tidigare tekniker för 
genmodi#ering. 

I höstas använde en grupp fors-
kare gensaxen för att bota en mus 
med anlag för grå starr (se gra#k). 
Målet är att även kunna behandla 
sjuka människor.

– Än vet vi inte tillräckligt mycket 
om hur systemet fungerar och vilka 
begränsningarna är. Men i framti-
den borde vi kunna bota både ärftli-
ga sjukdomar och förvärvade, som 
leukemi, säger Martin Jinek.

Bakteriernas försvarssystem blev forskarnas 
vassaste och mest precisa instrument för att 
klippa i dna, laga trasiga gener och i framtiden 
bota genetiska sjukdomar. Nu är vi ett steg 
närmare att förstå hur systemet fungerar. 

Proteinet  Cas9

Så repareras en gen

Bakterien blir infekterad av 
ett virus. Virus-dna kommer 
in i bakteriecellen.1
Bakterien lär sig känna igen det nya viruset. 
Bakterien klipper ut en bit av virusets dna och 
lägger till den till sitt eget dna i den så 

kallade CRISPR-regionen. Regionen är som ett 
kartotek av fragment från olika virus, så att 
bakterien kan känna igen dem i framtiden.
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RNA-strängen klipps upp i små korta 
bitar, så kallade guide-RNA. Varje 
guide-RNA motsvarar ett visst virus. 4

5
När proteinet hittar virus-dna som ser ut
som guide-RNA klipper det sönder virusets 
dna. Immunförsvaret har angripit viruset.

Bakteriens immunförsvar förbereds för att 
angripa virus. Kartoteket i CRISPR-regionen 
kopieras till en RNA-sträng (RNA är en 

molekyl som bland annat transporterar information 
från dna till cellens övriga delar).

Guide-RNA:t kopplar ihop sig med proteinet 
Cas9 , som börjar söka igenom cellen efter 
virus-dna.
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Forskarna använder bakteriernas CRISPR/Cas-system som en exakt sax 
eller skalpell för att stänga av, slå på eller förändra gener. Genom att 
sätta in egna bitar av guide-RNA i Cas-proteinet kan de programmera 
systemet att skära upp dna-spiralen precis i den gen de vill förändra.

Bakteriecell

Virus–dna

Gra!k: Hillevi Duus
Källa: Science, Cell Stem Cell, 
Magnus Lundgren  

Så här fungerar
bakteriens immunförsvar

1. Ett befruktat
ägg lyfts ut.

4. Musens unge föds med perfekt syn. Även musungens 
egna ungar får perfekt syn.

Mus med anlag
för grå starr

Grå starr hos mus botad

2. Genen som bär på 
anlaget för grå starr 
lagas.

3. Det reparerade ägget
sätts in i livmodern.

Japanska forskare använde CRISPR/Cas för att reparera en trasig gen.

En illustration av CRISPR/Cas-systemet. Cas-protein med en
sträng av guide-RNA söker igenom cellen efter rätt dna.

Illustration: Steven Dixon and Feng Zhang

(Experimentet är utfört i Jinsong Li's lab i Kina)

Immunförsvaret kopieras av forskarna

Fakta. Gensaxen CRISPR/Cas

Tekniken ett av förra årets största genombrott 
 ○CRISPR/Cas är bakteriers försvar 

mot virus.
 ○CRISPR, Clustered Regularly 

Interspaced Short Palindromic 
Repeats, är en del av bakteriens 
arvsmassa där den lagrar bitar av 
dna från virus den tidigare har blivit 
infekterad av.
 ○Om viruset kommer in i cellen 

igen känner Cas-proteinet igen det, 
och klipper sönder virusets dna. 
 ○Under 2013 lärde sig forskare att 

använda CRISPR/Cas som en mycket 
exakt sax eller skalpell för att stänga 
av, aktivera och förändra gener.
 ○Världens två ledande veten-

skapliga tidskrifter, Science och 
Nature, hade båda med CRISPR/Cas-

tekniken på sina tio-i-topp-listor 
över 2013 års största vetenskapliga 
genombrott.
 ○ I framtiden hoppas forskarna att 

tekniken kan behandla och bota 
människor med bland annat Hun-
tingtons sjukdom, diabetes, sickel-
cellanemi, leukemi och schizofreni.
Maria Gunther

När klimatet blir varmare kan 
malariamyggor spridas till större 
områden och leva längre säsonger. 
Det visar brittiska forskare som 
har använt klimatmodeller för att 
förutspå sjukdomens utbredning i 
framtiden.

Resultaten visade att malaria 
kommer att öka i de tropiska 
områdena i Afrika, Sydamerika 
och södra Asien. Enligt forskarna 
behövs !er studier eftersom !er 
faktorer spelar in. Julia Löndal Jonsson

Källa: PNAS

Ny teknik viktigt genombrott. 
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Jag ägnar en del av min 
fritid under sommar-
halvåret åt att upprätt-
hålla en blomsteräng. 
Det har många fördelar 
jämfört med en gräs-

matta. Framför allt är det mycket 
vackrare med en rikedom av 
blommor i olika färger. Dessutom 
är blomsterängen bra för insekter 
och hela ekosystemet. På sätt och 
vis är det bekvämare också, man 
slipper springa runt med gräsklip-
pare varenda vecka.

Visserligen är det arbetskrävan-
de att slå ängen och räfsa undan 
allt hö, men de jobben är koncen-
trerade till enstaka tillfällen under 
högsommaren.

För några år sedan besökte jag 
en trakt i norra Rumänien där 
traditionen att hävda slåtterängar 
fortfarande lever kvar inom jord-
bruket. Där sträckte sig de blom-
mande markerna många mil – det 
kunde "nnas fyra olika sorters 
orkidéer på en enda kvadratmeter.

I veckans nummer  av tidskriften 
Nature får vi lära oss att ungefär så 
har det sett ut i stora delar av norra 
halvklotet. Under istiden, när stora 
betande djur som mammutar och 
ulliga noshörningar levde och 
frodades, dominerades stäpp och 
tundra av blommande örter, inte 
som i dag av gräs och buskar.

Men blommorna försvann och 
ersattes av gräs för ungefär 12 000 
år sedan.

Det kan förklara varför mammu-
tar och noshörningar försvann.

Forskare har länge grubblat över 
varför istidens stora betande djur 
dog ut så plötsligt. Vi människor 
har varit huvudmisstänkta. Möjli-
gen också våra hundar. Kanske blev 
vi så många och började använda så 
e$ektiva jaktmetoder tillsammans 
att mammutar och noshörningar 
var chanslösa, har man tänkt.

En annan teori går ut på att kli-
matförändringar är den viktigaste 
orsaken. Den "ck kraftfullt stöd 
förra året, i en uppmärksammad 
studie av forskare vid Naturhis-
toriska riksmuseet i Stockholm. 
De visade att mammutar har fått 
problem varje gång klimatet har 

blivit varmare, även långt innan 
moderna människor har gjort 
entré i deras områden. 

Men dessa rön förklarar inte 
varför värmeperioderna var så job-
biga för djuren.

Nu kommer  en sådan förklaring, 
från en stor internationell forskar-
grupp, ledd av Eske Willerslev på 
Naturhistoriska museet i Köpen-
hamn.

Deras resultat visar att %oran 
på stäpp och tundra under den 
senaste istiden dominerades av 
blommande örter. Ett stort hav 
av lila nipsippor, rödviolett trift, 
vita &ällsippor och andra blom-
mor bredde ut sig över hela norra 
Ryssland och Alaska.

Sådana blommande örter var 
mammutars och noshörningars fa-
voritföda; det kan forskargruppen 
se på innehållet i djurens magar 
och tarmar. 

När istiden var som allra kallast, 
för mellan 25 000 och 15 000 år 
sedan, blev %oran lite torftigare 
med ett smalare utbud av örter. 
Men den stora knäcken kom för 

ungefär 12 000 år sedan. Då tog 
gräsen över, och stäppen började 
se ut som den gör än i dag.

Det var just vid denna tid som is-
tiden tog slut. Klimatet blev mycket 
varmare. Dessutom höjdes halten 
av koldioxid i luften.

Den nya miljön gynnade gräs 
mer än örter. Gräset var inte alls 
lika bra föda för djuren, inte lika 
proteinrikt och lättsmält. De allra 
%esta dog ut. 

Bara renarna klarade sig, för de 
har andra krav och kan bland an-
nat äta lavar.

Den här studien  är en viktig påmin-
nelse om vilka stora konsekvenser 
det kan få när klimatet blir var-
mare och halten av koldioxid höjs i 
atmosfären. 

För 12 000 år sedan hade 
förändringarna naturliga orsaker. 
I dag beror de på utsläpp av oss 
människor.

Som Peter Seeger skrev i sin 
refräng: ”When will they ever 
learn?”
centralred@dn.se

”Inga blommor !nns det mer” heter det i 
Beppe Wolgers översättning av visan. I Peter 
Seegers original: ”Where have all the "owers 
gone?” En vetenskapligt högst aktuell fråga.

Karin Bojs: Utan 
blommor dog 
mammutarna ut

Krönika
Karin Bojs 
Vetenskapsjournalist
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En illustration av CRISPR/Cas-systemet. Cas-protein med en
sträng av guide-RNA söker igenom cellen efter rätt dna.

Illustration: Steven Dixon and Feng Zhang

(Experimentet är utfört i Jinsong Li's lab i Kina)

Immunförsvaret kopieras av forskarna

Världens första handprotes med känsel
För första gången har en patient 
fått en handprotes som gör det 
möjligt att greppa och känna 
föremål. 

Under en operation i januari 
förra året kopplades protesen 
samman med nerverna i mannens 

överarm. Snart därpå kunde han 
känna saker som han inte gjort 
sedan amputeringen för nio år 
sedan: som att skilja på en manda-
rin och en baseball med ögon-
bindel på. Julia Löndal Jonsson

Källa: Science Translational Medicine

Ny teknik viktigt genombrott. 

Kan känna.
Foto: Patrizia Tocci

Gräset var inte alls 
lika bra föda för 
djuren, inte lika 
proteinrikt och lätt-
smält.


