
P R E S S M E D D E L A N D E

BOX 50005, SE-104 05 STOCKHOLM, SWEDEN
TEL +46 8 673 95 00, KVA@KVA.SE  WWW.KVA.SE
BESÖK/VISIT: LILLA FRESCATIVÄGEN 4A, SE-114 18 STOCKHOLM, SWEDEN

Nobelpriset i kemi 2020
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2020 till 

Emmanuelle Charpentier och Jennifer A. Doudna 
har upptäckt ett av genteknikens skarpaste verktyg: 
gensaxen CRISPR/Cas9. Med hjälp av den kan fors-
kare med hög precision förändra arvsmassan i djur, 
växter och mikroorganismer. Tekniken har revolu-
tionerat de molekylära livsvetenskaperna, bidrar 
till nya cancerterapier och kan göra verklighet av 
drömmen om att bota ärftliga sjukdomar. 

För att kunna ta reda på hur livet fungerar behöver fors-
kare förändra gener i celler. Förut var detta tidsödande och 
ibland omöjligt. Med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 går 
det numera att förändra livets kod inom loppet av några 
veckor.  

- Det finns en enorm kraft i gensaxen, som angår oss alla.
Den har inte bara revolutionerat grundvetenskapen, utan
även växtförädlingen och kommer att leda till nyskapande
medicinska behandlingar, säger Claes Gustafsson,
ordförande i Nobelkommittén för kemi.

Som så ofta inom vetenskapen, var upptäckten av gen-
saxen oväntad. När Emmanuelle Charpentier studerade 
Streptococcus pyogenes, en av de bakterier som gör mänsk-
ligheten störst skada, upptäckte hon en tidigare okänd 
molekyl, tracrRNA. Hennes kartläggningar visade att 
tracrRNA är en del av bakteriers uråldriga immunförsvar, 
CRISPR/Cas, som oskadliggör virus genom att klippa 
sönder deras DNA.

Charpentier publicerade upptäckten 2011. Samma år inledde 
hon ett samarbete med Jennifer Doudna, en erfaren  
biokemist med stor kunskap om RNA. Tillsammans 

lyckades de få gensaxen från bakteriens immunförsvar att 
fungera i ett provrör, och de förenklade saxens molekylära 
komponenter så att den blev lättare att använda. 

I ett epokgörande experiment programmerar de sedan 
om gensaxen. I sin naturliga form känner gensaxen igen 
DNA från virus, men Charpentier och Doudna visar att det 
går att styra gensaxen så att den klipper av vilken DNA-
molekyl som helst på ett förutbestämt ställe. Där klippet  
ligger är det sedan lätt att skriva om livets kod. 

Sedan Charpentier och Doudna upptäckte gensaxen 
CRISPR/Cas9 2012 har användningen av den exploderat. 
Den har bidragit till mängder av viktiga grundvetenskap-
liga upptäckter och växtforskare har kunnat framställa 
grödor som motstår mögel, skadedjur och torka. Inom 
medicinen pågår kliniska prövningar av nya terapier mot 
cancer och drömmen om att kunna bota svåra genetiska 
sjukdomar håller på att bli sann. Gensaxen har tagit 
livsvetenskaperna in i en ny era och den gör på många vis 
mänskligheten den största nytta.  

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna. 
Mer information: www.kva.se och www.nobelprize.org
Presskontakt: Eva Nevelius, pressansvarig, 070-878 67 63, eva.nevelius@kva.se
Sakkunnig: Claes Gustafsson, 070-858 95 21, claes.gustafsson@medkem.gu.se, ordförande för Nobelkommittén för kemi

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i 
samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Gensaxen: ett redskap för att förändra livets kod 
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”för utveckling av en metod för genomeditering”
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Emmanuelle Charpentier 
Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Tyskland

Jennifer A. Doudna
University of California, Berkeley, USA

Emmanuelle Charpentier, född 1968 (51 år) i Juvisy-sur-Orge, Frankrike.  
Fil.dr 1995 vid Institut Pasteur, Paris, Frankrike. Director för Max Planck 
Unit for the Science of Pathogens, Berlin, Tyskland.

Jennifer A. Doudna, född 1964 (56 år) i Washington, D.C, USA.  
Fil.dr 1989 vid Harvard Medical School, Boston, USA. Professor vid 
University of California, Berkeley, USA och Investigator, Howard Hughes  
Medical Institute.




