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Ökad förståelse för hur bakterier går till väga när de försvarar sig mot virusangrepp har fått 
oväntade följder. Det har lett till upptäckten av ett protein som kan leda oss in i en ny era av 
genetiska modifieringar. Proteinet har namnet Cas9 och kan liknas vid en genetisk sax då det 
ger forskare möjligheten att klippa och klistra i arvsmassan på ett sätt som aldrig tidigare 
varit möjligt. Med förmågan att nu enkelt och effektivt förändra genetisk information finns 
möjligheten att bota sjukdomar som tidigare varit omöjliga att stoppa.  
 
Bakteriernas immunförsvar  
Forskare har länge varit medvetna om en DNA-sekvens i bakterier med ett väldigt 
egendomligt utseende. DNA-sekvensen fick namnet CRISPR (från engelskans clustered 
regularly interspaced short palindromic repeats). År 2007 kunde man fastställa att CRISPR 
fungerar som en databas över tidigare virusattacker. Genom att kopiera och spara DNA från 
virus kan bakterien vid nästa invasion känna igen och döda viruset innan det har hunnit 
infektera bakterien.  
 
Forskningen på CRISPR har fortsatt med fördjupade studier av de CRISPR-system som 
observerats hos bakterier i hopp om att hitta den exakta mekanismen bakom. Ett av de system 
som undersökts kallas för CRISPR typ II och har ett synnerligen enkelt tillvägagångssätt. I 
CRISPR typ II system är det ett enda protein som står för majoriteten av funktionen. Proteinet 
kallas för Cas9 och har förmågan att känna igen och klyva DNA. I bakterier används det för 
att känna igen virus men forskare kom snabbt fram till att det lätt kan programmeras om till 
att klippa var som helst i ett genom, oavsett organism.  
 
Cas9 och genterapi  
Cas9 har fått stort genomslag inom det gentekniska fältet och speciellt genterapin har fått ett 
lyft. Tidigare har det saknats verktyg som är tillräckligt kraftfulla och specifika. Med Cas9 har 
läget ändrats och proteinet används i dagsläget för att förbättra de metoder som redan är i bruk 
men det har även öppnat helt nya dörrar. Inom HIV-forskning har Cas9 använts för att 
inaktivera viruset och inom cancerbiologi har det använts för att analysera cancerförloppet i 
detalj. Detta är bara några av användningsområdena och det står klart att Cas9-baserad 
genterapi har potentialen att bli morgondagens sjukdomsbehandling.  
 
Självklart återstår en rad utmaningar. Det behövs fortsatta studier av proteinet så det blir 
möjligt att eliminera risken att användningen slår fel och Cas9 modifierar DNA på andra 
plaster än väntat. Dessutom är det i dagsläget inte heller klart hur Cas9 ska levereras till sjuka 
celler på ett effektivt sätt. För att en framtid med Cas9 baserad genterapi ska bli verklig måste 
dessa hinder övervinnas. 
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