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Der ønskes en redegørelse for, hvorledes nervesystemet er opbygget samt funktionen af 
dette organsystem. Derudover skal der redegøres for, hvorledes ALS (Amyotrofisk lateral 
sklerose) påvirker kroppens funktionalitet, og hvad dette kan lede til.  

Der ønskes dernæst en sammenlignende analyse af James Marshs film The Theory of 
Everything (2014) og Stephen Hawkings selvbiografi My Brief History (2013) med særligt 
fokus på at afdække, hvordan sygdomsforløbet fremstilles i de to værker.  

Under inddragelse af selvvalgte empiriske studier i relation til ALS samt bilag 1, Case 3 
omhandlende CRISPR (vedhæftet), ønskes en analyse af disse data samt en vurdering af, 
hvorvidt det ved hjælp af CRISPR/Cas9 vil blive muligt at forebygge eller bremse 
udviklingen af denne sygdom i fremtiden.  

Bilag 1:  
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-
projekter/crisprcas9/#1542835289189-68e5a257-76b1  

Forventet omfang: 15-20 sider á 2400 anslag med mellemrum, inklusiv fodnoter, men 
eksklusiv forside, resume, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.  

 Med aflevering i Netprøver erklærer jeg mig enig i, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. 
Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er 
udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har 
været tilladt under prøven.  
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Resumé 
Denne opgave behandler den progressive, degenerative nervesygdom, Amytrofisk Lateral Sklerose 

(ALS) med fokusområde på hvorvidt der findes genterapeutiske metoder til at forsinke den 

sygdommens progressive udvikling. Samtidens genteknologiske forskning har muliggør en udvikling 

af lægemidlet Riluzol samt metoder med henblik på genterapi lavet på transgene mus, hvor 

CRISPR/Cas9s egenskaber ser sig nyttige i forbindelse med langsommere symptomudvikling af 

ALS. Dette reducerer ekspressionen af det fatale sygdomsforløb, som bevirker muskelsvind i 

kroppen, og kan blive en potentiel fremtidsudsigt i genterapi for ALS-patienter.  

Herudover inddrager opgaven en analyse af Stephen Hawkings case med sygdommen, som ønsker på 

at fokusere på de sociale samt psykiske aspekter af sygdomsudviklingen. 
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1.1 Indledning 
Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) er en sjælden og progressiv nervesygdom, der rammer mellem 

50 og 100 mennesker årligt og dækker på nationalt plan et på 200-300 patienter.1 Sygdommen 

medfører et fatalt sygdomsforløb, hvor kroppens motoriske enheder, som er en forudsætning for 

kroppens vedligeholdelse af muskulatur, degenereres – herudover det fysisk medførte handicap, 

volder ALS også udfordringer af både psykiske samt social karakter for den enkelte ALS-patient, 

hvilket bl.a. ses i tilfældet med astrofysikeren, Stephen Hawking, og hans case. 

Disse aspekter af sygdommen går jeg i dybde med ved at opbygge opgaven i de tre taksonomiske 

niveauer, hvoraf redegørelsen vil præsentere nervesystemet som organsystem og lægge opgavens 

biologiske fundament for den progressive nervesygdom, Amytrofisk Lateral Sklerose (ALS). 

Herefter redegøres for sygdommens påvirkning af kroppens motoriske enheder. I forlængelse af 

denne redegørelse, vil opgaven inddrage en dybdegående analyse af Josh Marshs biografiske 

filmatisering The Theory of Everything (2014) baseret på Stephen Hawkings sygdomsudvikling, 

hvori relevante scener, som lægger særligt fokus på symptomudviklingen, vil inddrages med henblik 

på filmens overvejende dramaturgi og anvendte virkemidler. Der vil samtidigt drages tråde til en 

analyse af Stephen Hawkings selvbiografi My brief History (2013), hvor analysen berører hans 

selvfremstilling med fokus på ALS. Dette udmunder afslutningsvist i en vurdering om, hvorvidt en 

fremtidig behandling for den sjældne sygdom vil være mulig med det lovende genværktøj 

CRISPR/Cas9 og forbedre levevilkår for ALS-ramte. Dette vurderes ud fra inddragelse af empiri fra 

et forsøg lavet på ALS-musemodeller. 

1 https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/amyotrofisk-
lateralsklerose-als/. Tilgået d. 15/3-2020 
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2.1 Nervesystemet 
Nervesystemet kan opdeles i to overordnede kategorier: Centralnervesystemet (CNS), der dækker 

over de nerveimpulser, som sendes via nervecellerne i hjernen og rygmarven og det Perifere 

nervesystem (PNS), der udgøres af fraførende neuroner fra CNS til den perifere del; udkanten af 

kroppen og tilbage. Dette er eksempelvis sanseceller, der leder elektriske impulser tilbage til CNS, 

hvor sanseindtrykket dannes i hjernen (sensorisk nervesystem) eller de nerveceller, som løber fra 

rygmarven og ud til kroppens muskler.2 De 31 spinalnerver, som udgår fra rygsøjlens hvirvellegemer 

udgøres af disse to typer af nervefibre med det autonome nervesystem medinddraget. 

De øverste spinalnerver vil gå til overkroppen og arme, modsat vil de nederste føre ned til ben og 

underkrop. PNS er udgjort af spinalnerverne i samspil med kranialnerverne.3 

 2.1.1 Neuroner 

Neuroner er opbygget af en cellekrop (soma) tilsvarende andre celleopbygninger, hvori organeller, 

cellekerne samt arvemateriale befinder sig. Omkring cellekroppen omringes denne – modsat andre 

celletyper – af en foldet cellemembran, som udformer dendritter. Igennem disse modtages 

nervesignaler fra andre neuroner eller sanseceller på proteinreceptorer i cellemembranen ved at binde 

transmitterstoffer ved stimulering af elektriske impulser (AP).4 Ud fra soma stikker axonet ud, hvor 

AP vil dannes ved axon hillock (initialsegmentet), som videresendes langs axonet ved hjælp af 

ionernes (K+ og Na2+) elektrokemiske gradient. Impulsen kan aktivere frigivelse af neurotransmittere 

udskilt fra endeknopperne via exocytose til synapsekløften. Det frigivet transmitterstof vil modtages 

af andre neuroners dendritter, hvilket illustreres øverst på figur 15. Her vil den elektriske impuls 

videresendes og AP dannes i cellen ved tilstrækkelig stimulus, og de samme processer vil forløbe i 

dette neuron. Hvis der er tale om et motorisk neuron, vil nervecellens dendritter (præsynaptisk 

terminal) være forbundet til en muskelcelle (postsynaptisk terminal) – dette sammenfattes til en 

motoriske endeplade (nederst på figur 1).6  

2 Yubio A, s. 370 
3 Ibid: s. 415 
4 Ibid: s. 371 
5 Yubio A, figur 8.4, s. 373 
6 Yubio A, s. 373 
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Figur 1. Neuroner kan videregive elektriske impulser til andre neuroner via synapsen (øverst) eller være koblet til en muskelcelle i en 

motorisk endeplade (nederst), som kan medføre bevægelse af musklen. 

 2.1.2 Det aktive neuron 

For at en elektrisk impuls kan sendes intracellulært gennem kroppen, op til hjernen og fx. ud til en 

motorisk nerve, hvor en given muskel kan kontrahere og bevægelse skabes, skal der først forløbe sig 

en række kemiske og elektriske processer i disse enkelte neuroner. 

I hvile har neuroner et hvilemembranpotentiale på -70 mV grundet aktiv iontransport fra natrium-

kalium-pumpen, der medfører en skæv ionpumpning på inder- og yderside af cellen.7 Hvis en 

nervecelle modtager nok fremmende graduerede potentialer (EPSP) - i form af bundet transmitterstof 

på de ydre proteinreceptorer – og ionkanaler åbnes (ioner søger mod elektrokemiske gradient), vil 

tærskelværdien overskrides og medføre dannelsen af AP ved axon hillock. Depolariseringen åbner 

spændingsfølsomme natrium- og kaliumpumper langs axonet samt spændingsfølsomme Ca2+-kanaler 

i neuronets endeknop, hvor Ca2+ diffunderer ind.  

7 Yubio A, s. 376-378 

Figur 2. AP overføres fra endeknop ved åbning af 
spændingsfølsomme Ca2+-kanaler. Ionen bindes til 
transmitterstofholdige vesikler, via exocytose afgives det i 
synapsekløften og bindes til receptorer på postsynaptiske 
terminal.



Studieretningsprojekt 
Middelfart Gymnasium og HF Dato: 16/3-2020 

side 7 af 32 

7 

Fusion af transmitterstofholdige vesikler igangsættes og frigives via exocytose i synapsekløften set 

på figur 28. Når det frie transmitterstof modtages på den postsynaptiske terminal, vil den elektriske 

impuls være videregivet.9 Afhængig af hvilken slags nervecelle, der aktiveres og sender AP videre, 

vil den igangsætte forskellige funktioner i kroppen. Det motoriske neuron vil aktivere en 

muskelcelle, som resulterer i muskelbevægelse. 

 2.1.3 Det motoriske nervesystem 

. De motoriske neuroner er en underinddeling i det perifere nervesystem (PNS). Denne type 

nervecelle er blandt de efferente neuroner, som strækker sig fra hjernen og rygmarven ud til 

kroppens muskulatur, forbundet til en muskelcelle/muskelfiber i en motorisk endeplade.10 

   Dette nervesystem kan opdeles i to: et øvre 1. neuron og et nedre 2. neuron. Her taler man om 

nerveforbindelsen, der tager udgangspunkt i den motoriske hjernebark i storhjernen (cortex) hvorfra, 

den via axoner løber mod hjernestammen, som udgør det såkaldte 1. neuron lokaliseret i den øvre del 

af CNS (hjernen). Fra hjernestammen går den til cellekerneområder i rygmarvens forlængelse 

(medulla oblongata), som herefter fører ned til forhornscellerne i rygmarven (medulla) , undertiden 

også kaldet de corticospinale baner – dette kaldes er det 2. neuron og befinder sig i 

centralnervesystemets nedre del; nemlig rygmarven. Herfra vil det perifere nervesystem tilkoble sig 

Centralnervesystemet, hvor elektriske impulser via rygmarvnerverne vil kunne stimulere 

skeletmuskulaturen til at kontrahere eller ekstrahere.11 

Med bevidstheden kan kroppens muskler påvirkes til bevægelse, hvor Centralnervesystemet (hjernen 

og rygmarven) sender elektriske impulser ned og signalerer til motoriske neuroner om at frigive 

transmitterstof via den motoriske endeplade, hvorved disse stoffer giver stimulus til den enkelte 

muskelcelle (den postsynaptiske terminal). Dette medfører, at musklen som helhed enten kontraherer 

eller ekstrahere, og motorisk aktivitet igangsættes ved ønsket om dette. 

 2.2 Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) 

Der findes en række af degenerative nervesygdomme, som kan have en hæmmende effekt og blive 

fatal for nervesystemets effektivitet herunder amyotrofisk lateral sklerose (ALS). 

8 Yubio A, figur 8.20 s. 389 
9 Yubio A, s. 388 
10 Ibid: s. 457 
11 Gredal, O. m.fl. (2002), Amyotrofisk Lateral Sklerose - en bog for patienter, pårørende og behandlere, s. 14 
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  Amyotrofisk lateral sklerose er en progressiv nervesygdom, som rammer centralnervesystemets 

motoriske neuroner, hvorved neuroner og nervebaner i hjernen, hjernestammen og rygmarven (de 

øvre og nedre motoriske enheder) degenereres relativt hurtigt.12 Sygdommen er yderst sjælden og 

hyppigst observeret hos patienter mellem 50 og 70 år med en gennemsnitlige levetid omkring 3,5 år 

efter stillede diagnose. Dette varierer dog alt afhængig af sygdommens aggressivitet. Uden de 

funktionelle motoriske enheder til at viderebringe elektriske impulser fra hjernen, vil kommunikation 

mellem Centralnervesystemet og det Perifere nervesystem ikke længere være intakt. Videregivelsen 

af signaler om bl.a. bevægelse til det perifere nervesystem vil hindres, hvormed kroppens muskulatur 

ikke vil kunne stimuleres som førhen.  

 2.2.1 Sporadisk og familiær 

Man skelner hovedsageligt mellem to former for ALS; den sporadiske og familiære form. Her 

skelnes der mellem den genetisk betinget og ubetingede sygdomsform. 

Hvis ALS opstår som led i flere sygdomstilfælde i samme familie (> 2 sygdomstilfælde) betegnes 

den som familiær ALS (fALS). Dette gør sig gældende for i 5-10% af tilfældene.13 Typen fALS er 

genetisk betinget, og vil som oftest vil være autosomal dominant.  

Hos de resterende 90% af tilfældene forekommer sygdommen sporadisk (sALS). Den ALS-ramte 

patient vil ikke nødvendigvis have familiehistorie med ALS og sygdomstypen er genetisk 

ubetinget.14 Årsagen er endnu ukendt, men den formodes dog at være af multifaktoriel karakter. Det 

ser ud til, at netop miljøet kombineret med den genetiske arv er afgørende faktorer for 

sygdomsudvikling.15 

 2.2.2 Påvirkning på nervesystemet 

Det motoriske nervesystem ses på figur 316, hvor tydelige forskelle i muskulaturen for en 

henholdsvis rask (til højre i figur 1) samt en ALS-ramt patient (til venstre i figur 1) ses grundet 

påvirkninger af både 1. og 2. neuron. Opdelingen i henholdsvis 1. og 2. neuron gør sig gældende i 

forhold til den efterfølgende symptomudvikling efter sygdommen diagnosticeres. 

12 Gredal, O. m.fl. (2002), Amyotrofisk Lateral Sklerose - en bog for patienter, pårørende og behandlere, s. 14 
13 http://www.alsa.org/research/focus-areas/genetics/ Tilgået d. 13/3-2020 
14 https://www.mda.org/disease/amyotrophic-lateral-sclerosis/causes-inheritance Tilgået d. 15/3-2020 
15 https://ghr.nlm.nih.gov/condition/amyotrophic-lateral-sclerosis#statistics Tilgået d. 12/3-2020 
16 Clevin, Lotte: (https://rcfm.dk/diagnoser/als/leve-med-als/sygdomsbeskrivelse/ 
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Symptomudviklingen gør sig afhængig af, hvor læsionen (ødelæggelse) af neuronerne finder sted og 

er derfor varierende fra patient til patient. Dette kan medføre lammelser i dele af kroppen, 

fuldstændig paralysering og her indover tidligere død.  

 2.2.3 Symptomer og diagnose 

Det er vanskeligt at diagnosticere ALS i dens tidlige 

stadier, da den progressive symptomudvikling er 

varierende fra patient til patient. Symptomer kan 

begyndende opleves i forskellige legemsdele sågar i 

ansigtet. Generelt ses dog fælles hos patienterne, at 

tidlige symptomer oftest viser sig i form af 

muskelsvækkelse og -træthed.17  

 I de senere stadier af sygdomsforløbet vil den 

progressive paralysering tiltage, og patienternes 

symptomer vil se sig mere ensartet ud. Kroppens 

motoriske egenskaber vil nedsættes, idet de motoriske 

nerveceller går til grunde. Ved læsion af 1. neuron vil 

spasticitet med tonusøgning samt forøgede sene-

reflekser udvikles. Der vil være let muskelatrofi, som 

kommer til udtryk i mild dysfunktion såsom snublen ved 

gang, muskelkramper – endda kan tab af følelsesmæssig 

kontrol (emotionel inkontinens18) opleves, hvilket omfatter svingende perioder med gråd og latter 

samt psykiske ændringer.19 Påvirkning af 2. neuron vil symptomer ses modsat i form af 

muskelslaphed grundet nedsat muskelspændinger (tonus) og svage sene-reflekser. Desuden vil den 

generelle nedsættelse i muskelaktivitet medføre en udtynding af kroppens muskulatur (atrofi) og ved 

påvirkning af det 2. neuron kan fascikulationer iagttages, hvor mindre bundter af muskelfibre 

ufrivilligt trækker sig sammen. Disse små kontraktioner kan minde om kriblende, ormeagtige 

bevægelser, som opstår forskellige steder i kroppen uafhængigt af hinanden.20 Særligt fascikulationer 

17 Gredal, O. m.fl. (2002), Amyotrofisk Lateral Sklerose - en bog for patienter, pårørende og behandlere, s. 14 
18 Ibid: s. 16 
19 www.alsa.org, About als, symptoms;  http://www.alsa.org/about-als/symptoms.html Tilgået d. 10/3-2020 
20 Juhler, Marianne et al. (1998), Neurologi - Neurokirurgi, s. 97 

Figur 3. Det motoriske nervesystems opbygning. En ALS-ramt 
patient vil opleve en udtynding af muskulaturen (til venstre) 
modsat en normal persons raske muskulatur (højre).
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og atrofi i håndrygge samt tommelfingerens muskulatur er karakteristiske for læsionen af 2. neuron. I 

forlængelse af muskeltrætheden vil pareser begyndende i diverse lemmer; hænder og fødder 

(dropfod) oftest spredes til arme og ben samt dele af ansigtet og svælget, hvor sidstnævnte kan give 

yderligere anledning til bulbære symptomer såsom tygge-, synke- og talebesvær (dysartri) grundet 

pareser i svælget og tungen.21 Dette kan fører til ernæringsproblemer og resultere i forkortet levetid 

hos patienten. Hyppigst er dødsårsagen hos ALS-patienter i åndedrættet, der kompliceres, når 

sygdommen angriber motoriske neuroner tilkoblet nødvendige åndedrætsmuskulaturer såsom 

interkostalmuskulatur samt mellemgulvet. Dette kan ledsaget med pneumoni nedsætte brystkassens 

evne til at udvide sig og vejrtrækning kompliceres.22  

 2.2.4 Den genetiske ændring 

På trods af kendskab til over 30 forskellige gener, som i mere eller mindre grad er involveret i 

udviklingen af Amyotrofisk lateral sklerose (C9orf72, FUS, TDP-43 m.m.), kendes endnu ikke en 

eksakt årsag til opståen af ALS. 

Det er dog påvist for den familiære type af ALS, som observeres hos hver fjerde ALS-ramt 

(tilsvarende 1% af alle ALS-tilfælde) at denne type forårsages af en mutation i et bestemt arveanlæg 

og er derfor genetisk betinget. 

SOD1 

Et af de gener man har forsket i med henblik på familiær ALS er SOD1. Mutationer i dette gen blev 

først opdaget i 1993, og ses at være skyld i 10-20% af tilfældene med familiær ALS.23 Genet er 

sidenhen blevet kategoriseret som ALS-typen: ALS1.24 SOD1 er lokaliseret på kromosom 21 og 

koder for dannelsen af enzymet Cu,Zn superoxid dismutase, hvis funktion er at omdanne særligt 

reaktive iltforbindelser til vand.25 Disse iltforbindelser omfatter frie radikaler, oxidanter og 

superoxider,26 som kan være skadelige grundet deres evne til at oxidere cellemembraner, proteiner 

eller arvemateriale. 

21 Gredal, O. m.fl. (2002), Amyotrofisk Lateral Sklerose -en bog for patienter, pårørende og behandlere, s. 14-16 
22 Juhler, Marianne et al. (1998). Neurologi – Neurokirurgi, s. 97; prognose 
23 https://ghr.nlm.nih.gov/condition/amyotrophic-lateral-sclerosis#genes Tilgået d. 9/3-2020 
24 https://www.mda.org/disease/amyotrophic-lateral-sclerosis/causes-inheritance Tilgået d. 6/3-2020 
25 http://www.alsa.org/research/focus-areas/genetics/sod1.html Tilgået d. 12/3-2020 
26 Gredal, O. m.fl. (2002). Amyotrofisk Lateral Sklerose - en bog for patienter, pårørende og behandlere, s. 34 
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  Det er endnu uvist, hvordan en mutation SOD1-genet kan igangsætte degeneration af de motoriske 

enheder, men studier tyder på, at mutantgenet kan kode for proteiner med skadelig virkning på 

neuronet.27 Det ændrede protein kan hindre enzymets nedbrydning af iltforbindelserne, da 

proteinstrukturen (gennem proteinsyntese) samt -funktionen ændres. Akkumulation af de skadelige 

molekyler (aggregater) kan opstå, hvilket potentielt kan lede til celledød hos de påvirkede motoriske 

neuroner (oxidativ stress).28 Andre mener, at det ændrede SOD1-enzym kan reagere med proteiner i 

soma (cellekroppen) og udfældes som et uopløseligt ”krystal”. Denne udfældning vil medføre en 

forstyrrelse af neuronets biokemiske reaktioner samt transportmekansimer, således cellens funktion 

nedsættes og i sidste ende ødelægges fuldkomment.29 

3.1 Introduktion til film 

I den engelske spillefilm “The theory of everything” produceret af James Marsh, følger man den 

verdensberømte britiske videnskabsmand og astrofysiker, Stephen Hawking i 1960’ernes Cambridge. 

Filmatiseringen af Hawkings liv følger en livsudvikling med udgangspunkt i den 21-årige ungkarls 

nylige debut indenfor astrofysik til en der senere udfolder sig som en banebrydende teoretiker inden 

for nutidens videnskab. Parallelt med den karrieremæssige udvikling følges også hans personlige 

udvikling med sygdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose og dennes betydning for Hawkings 

familieliv med børn og ægteskab. 

 3.1.1 Filmanalyse: The theory of everything (2014) 

Filmen starter in media res med udgangspunkt i protagonisten – den raske 21-årige Stephen Hawking 

– der cykler ned gennem de engelske gader. Her sættes anslaget i filmen, hvor seeren får hurtigt

indblik i hans liv og fuld motorik før sygdommen opstår. Da genren er en biografisk filmatisering, er 

point of view (POV) ligeledes også fortalt fra hans synsvinkel, og seeren knytter sig derfor til ham 

tidligt i filmen. Filmens komposition bygges op med et lineært handlingsforløb, hvor kronologi er 

med til at understrege den progressive udvikling af Hawkings sygdomsforløb, som forværres, jo 

længere ind i filmen man kommer. 

27 http://www.alsa.org/research/focus-areas/genetics/sod1.html Tilgået d. 7/3-2020 
28 http://www.alsa.org/research/focus-areas/genetics/sod1.html 
29 Gredal, O. m.fl. (2002). Amyotrofisk Lateral Sklerose - en bog for patienter, pårørende og behandlere, s. 34 
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Handlingsforløbet kan sættes op på tre-akter-modellen (jf. bilag 3), hvor man i begyndelsen får en 

indirekte præsentation af filmens centrale personer, Stephen Hawking og Jane Wilde. I denne akt ses 

også tegn på optrappende konflikt i form af den udviklende ALS. Konflikten trapper op til det første 

vendepunkt (plot point), som finder sted, når Stephen Hawking undersøges hos lægen, og den fatale 

sygdom diagnosticeres. En fysisk barriere opstår for hovedpersonen, da vejen til hans drømme og 

kærlighedsforholdet til Jane kompliceres. Et konkret eksempel ses på hospitalet, hvor Stephen 

Hawkings ansigtsudtryk nærmest er fastfrossen i nærbillederne, og indikerer den psykiske 

omvæltning han oplever, da lægen fortæller 

ham om sygdommens aggressivitet (00:26:15). 

Konflikten uddybes yderligere i 2. akt 

(udviklingen), som får fysiske og psykiske 

effekter på den syge. Mentalt rammer 

sygdomsdiagnosticeringen ham hårdt, og han 

modreagerer på denne ved at isolere sig. Han 

bærer tydlige præg af forvirring og skam, 

hvilket ses, når han alene sidder på sit mørke 

værelsesgulv og Brian træder ind, og det endnu ikke er gået op for ham: ”I have 2 years to live”, ”It’s 

sounds odd when you say it out loud, 

doesn’t it?” (00:28:14). Hans sårbarhed ses 

også i klippenes brug af forskellige 

perspektiver. Brian ses i normalt perspektiv 

og fornemmes som en ligemand (for seeren), 

hvor han er let at identificere sig med, 

hvorimod Stephen ses fra fugleperspektiv. 

Det fremstiller ham lille og skrøbelig, 

hvilket vækker følelser af sympati og medlidenhed hos seeren. 

I samme akt ses også en psykisk konflikt hos hovedpersonen, da hans fysiske tilstand både begrænser 

hans glæder i livet. Han benægter sit handicap, ved ikke at acceptere hjælp, og skubber i takt med 

dette Jane længere væk. Kærlighed og familieliv kompliceres med sygdommens voksende rolle i 

hverdagen samt Stephen aftagende rolle i hjemmet, som Jonathan mere eller mindre overtager. 

Klip 1 (00:27:48) Stephen sidder alene på sit værelsesgulv og læser, idet 
Brian kommer ind og hører om hans besøg ved lægen. Her fortæller han, 
at han er diagnoseret med Amyotrofisk Lateral Sklerose.

Klip 2 (00:27:23) Brian hører nyheden om, hvordan hans bedste ven er syg og 
viser tydelig forvirring, hvilket seeren kan identificere sig med.
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Som optakt til 3. Akt, indtræffer endnu et 

plot point, hvor konflikten delvist besejres. 

Stephen indser at byrden på Janes skuldre 

forhindrer hendes lykke. Han lader sig 

derfor hjælpe, selv om det sårer han dybt: 

”I understand.. If you need help”, ”If 

someone is prepared to offter it. I won’t 

object it.” (1:07:32). I forlængelse af 

denne konfliktløsning går Jane og Stephen 

inden længe hver til sit med nye partnere. 

Dette munder ud i afslutningen, hvor Stephen får indsigt i en bredere forståelse af sit eget subjektive 

univers; hans alting. Her afsluttes filmen ved et foredrag i forbindelse med udgivelsen af hans bog A 

Brief History of time med et spørgsmål om hans livsfilosofiske overvejelser, hvor filmens morale 

formidles: ” However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at.”, 

“While there is life, there is hope” (1:47:59), som sætter stempel på den livsudvikling som 

hovedpersonen har haft gennem filmen. 

Protagonisten i filmen er Stephen Hawking; en 21-årig studerende på et af Englands mest 

prestigefyldte universiteter: University of Cambridge, hvor han får tager en ph.d. i astrofysik og 

drives af idéen om at forstå universets sammenhæng. Fra hans unge år følges han til en mere nutidig 

præsentation af ham, som kunne ligne årene omkring filmens produktion i 2014.  

Gennem filmens fortalte tid, ses han at gennemgå en tydelig udvikling strækkende over hans 51 år 

med ALS. Her møder han udfordringer, som tager rod i sygdommen og dens sociale virkning, med 

konsekvenser for hans livskvalitet. I begyndelsen er han frisk og ung med ambitioner om at forstå 

verden og universets sammenhæng fra med objektive briller, da han er beslutsom på at forklare 

denne beskrevet i én enkelt ligning. Dette billede ændres dog markant gennem filmen og ses tydeligt 

til slut, hvor han indser at verden ikke er knap så sort/hvid mere. Her får titlen i stor relevans for 

budskabet i filmen samt personudviklingen af Hawking, da The Theory of Everything fører tilbage til 

start med Hawkings ønske om at forklare universets sammenhæng.  

Klip 3 (1:07:32) Stephen bukker under og accepterer at lade sig hjælpe af 
andre end Jane, selv om det sårer ham.
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Titlen indikerer, at han har opstillet teorien om alting, som misvisende kan tænkes som det 

videnskabelige alting (universet), men hvor den egentlige betydning ligger i en blanding af 

naturvidenskab (teoretiske overvejelser) samt 

filosofi i det vide begreb: Everything. Titlens 

betydning kan forklares som Stephen Hawkings 

personlige teori om netop hans eget ”alting” og 

dets sammenhæng gennem sin personlige 

udvikling med sammensmeltning af interesser, 

livsstadier og følelser. Han indikerer, at han har 

fundet mening og en ro i tilstedeværelsen, som 

hverken kan genfindes i matematiske beregninger 

og fysikkens formler. 

Hertil kommer filmens intention om at underholde specielt til udtryk, når seeren tages med på den 

følelsesmæssige rutsjetur med forelskelse, sygdom, depression, ægteskab, familie, handicap og 

succes, som ender ud i en forståelse af noget, der er større end naturvidenskabens egen størrelse; 

nemlig Hawkings personlige opklaring. 

Moralen fremsættes her i filmens andensidste scene, hvor Hawking formidler budskabet: ”However 

bad life may seem, there is always something you can do and succeed at.”, “While there is life, there 

is hope” (1:47:59) som viser, at Hawking har fundet en lykke i sig selv trods sygdommens odds. Han 

føler sig fuldkommen og ærges ikke over sin tilstand. Tværtimod føler han sig beriget, da han ikke 

ville være den samme person, som han er, uden ALS.  

Den psykiske udvikling 

Filmen kan inddeles i to spor; hvoraf det ene fokuserer på sygdommens betydning for hans psykiske 

tilstand. Efter at Stephen diagnosticeres med ALS ses sygdommens følelsesmæssige påvirkning på 

ham. Han befinder sig i en gråzone, hvor han ikke selv kan og vil acceptere at hans liv begrænses, da 

han har ambitiøse mål for både sin karriere og sit forhold til Jane. Han undgår derfor den virkelighed, 

der ligger i konfrontationen – især med Jane – for at det hele føles knap så virkeligt. 

Klip 4 (00:03:52) Stephen møder Jane for første gang og forelskes. Her 
nævner han sit ambitiøse mål om at opstille en ligning, som forklarer 
universets sammenhæng.
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Den emotionelle påvirkning ses i (00:29:31), hvor Stephen bevidst gemmer sig for Jane. Billedet 

består generelt af mørke nuancer (low key), som reflekterer Stephens psykiske tilstand præget af sorg 

og melankoli. Under den lange indstilling, hvor han sidder sammenkrøbet på gulvet i det mørke 

værelse, spilles også underlægningsmusik bestående af stille og langsomt instrumentalt klaverspil, 

som understøtter den sørgmodige stemning i scenen. Dette står i kontrast til Jane, som ikke berøres af 

samme smerte og sorg, men oplyses af lyser 

farver fra ovenlyset i opgangen – dette viser 

hende uskyldige uvidende rolle i situationen. I 

takt med at Jane forlader stedet, klippes der over 

til en halvnær billedindstilling af Stephen, der 

observerer hende gå igennem gården, hvor 

melodien bliver hurtigere (både violin- og 

klaverspil optræder) samt brugen af travelling følger 

Janes bevægelse ud af universitetet, da POV skifter 

til Stephens synsvinkel. Dette øger spændingen (dramatisk effekt), og viser at han ikke er ignorant, 

men derimod føler stærke følelser for hende men af gode grunde holder sig tilbage fra at kontakte 

hende. Herfra øges volumen af musikken og lægger op til øjeblikket, når Jane møder Brian i baren, 

som fortæller hende den hjerteskærende nyhed 

om Stephen (00:29:56). 

Et andet eksempel på den psykiske konflikt er, 

idet Jane modvilligt tvinger Stephen til at tage ud 

og spille croque med hende, og han håbløs tager 

med for ikke at skuffe hende (00:32:30). Når han 

tilbagevender til værelset, smækker han med 

døren og kaster en træstol (00:33:36), hvor de 

indre frustrationer reflekteres i hans adfærd. 

Dette kan ses som lettere aggressive handlinger, som er resulteret af hans pinsler og bebrejdelsen af 

sig selv og sit handicap, som skaber problemer med Jane. Her er kameravinklen den samme som i 

forrige eksempel, men lyset er dog mere gulligt som bl.a. symboliserer sygdom. Mørket der omringer 

ham ret visuelt, kan samtidigt kobles op på det psykiske mørke, som han føler sig omringet og alene 

af, grundet sygdommens rolle. Dette bevidste valg af lys og skygge skaber også et centralt 

fokuspunkt, som ligger på Stephen og især hans handlinger i dette klip. 

Klip 6 (00:33:36) Halvtotal; efter at have været ude med Jane og spille 
croque, ses Stephens indre frustrationer at komme til udtryk i hans adfærd 
og fremstår derved mere aggressiv. 

Klip 5 (00:29:31) Stephen gemmer sig og undgår konfrontation af sin 
sygdomskonstatering med Jane, som bekymringsfuldt leder efter ham
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Den fysiske udvikling 

Samtidigt ses den fysiske svækkelse i form af paresernes tiltagende omfang, der besværliggør hans 

eget liv såvel som dem omkring ham, da han ufrivilligt afhængiggøres af andre (især Jane). De første 

tegn på symptomudvikling ses tidligt i filmen, hvor han rækker ud efter blyanten på Scamias kontor 

og viser symptomtegn på atrofi og fascikulationer i håndryggen, hvilket ignoreres. Denne ignorance 

ses flere gange i filmen, hvor hans helbred synes at forværres – hans krop degenerer i form af 

fascikulationer og atrofi i muskulatur, som besværliggør gang og tale. Dog kastes disse bekymringer 

til siden gentagende gange, da han ikke vil indse det. Først når det bliver problematisk for dem han 

elsker bl.a. Jane, bukker han under. 

Eksempler er, når han fornemmer rysten i sin hånd, idet han nedskriver ligninger i laboratoriet, og 

undervurderer sygdommens styrke. Han prioriterer sin videnskab over sit helbred, hvilket resulterer 

i, at han falder i efterfølgende scene. Før faldet bevæger Stephen sig med hurtige skridt på trods af 

sin dropfod, og musikken intensiveres for at skabe spænding og give seeren samme følelse af 

adrenalin, som han oplever i øjeblikket. 

Idet han snubler, stopper musikken brat op, og der gøres brug af slowmotion i faldet – den store 

kontrast med dynamikken og musik i forrige klip og statikken og stilhed i faldet giver scenen et 

overraskende element. Herefter klipper billedet ind til halvnært, hvor Hawkings ansigt ses tydeligere 

for at vise hvordan stødet med asfalten bevæger sig igennem hans ansigt, og effekten af faldet 

forstærkes (00:23:20). Indstillingen skifter efterfølgende til total og viser den overordnede situation 

ses, hvor andre studerende panisk samles omkring ham. Musikken erstattes med en skinger, ensartet 

tone (asynkron lyd), da Stephen er bevidstløs og understøtter at man følger hans tanker og følelser. 

Klip 8

Klip 7 og 8 (00:23:28) Stephen snubler på grund af sin dropfod og falder ned med ansigtet først, hvor han lander med ansigtet på asfalten. 
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 3.1.2 Andre filmelementer 

Indimellem er elementer som montager, der skaber et afbræk på virkeligheden, hvor effekter som 

musik og high key belysning forstærkes, samt 

kamerabevægelsen bliver mere bevægelig. Dette 

ses f.eks., da Stephen giftes med Jane og der filmes 

udenfor kirken (00:37:00). Her skaber belysningen 

en idyllisk fremstilling, hvor varme nuancer (gul 

og brun) symboliserende sol og harmoni skaber en 

munter og fredelig stemning med romantisk musik 

(violinspil, klaver og harpe). Derudover gør det subjektive og håndholdte kamera oplevelsen mere 

personlig og vækker indlevelse – seeren kan næsten fornemme sin egen tilstedeværelse ved 

fejringen. Det er samtidigt bemærkelsesværdigt, hvordan billedet oftest er i halvtotal eller halvnært 

for at vise parrets glæde samt skjule sygdommens optræden. Disse scener appellerer kraftigt til 

seerens følelser, hvor virkemidler som det håndholdte kamera inviterer seeren ind til at være en 

personlig gæst til brylluppet. Dette understøtter filmens intention om at underholde, da den skaber 

indlevelse og vækker stærke følelser hos modtageren. Idyllisering af disse scener viser, at de er 

betydningsfulde begivenheder i Stephen Hawkings liv, og fortsætter i den efterfølgende sekvens i 

deres private hjem, hvor deres førstefødte, Robert, 

fødes (00:37:45). Ved synet af barnet, forstærkes den 

svage violinlyd og følelsen af henrykkelse vækkes i 

seerens første møde med ham. Her består sekvensen af 

kortere klip, hvor parret skiftevis holder Robbie og kun 

én af dem optræder i rammen ad gangen – sekvensen 

er evt. en slags hjemmevideo, hvilket udledes fra 

vekslen mellem perspektiver. Når Stephen holder 

Robert, ses han fra fugleperspektiv, siddende på en 

stol, hvorimod Jane, som står op, filmes fra 

frøperspektiv.  

Montagerne er emotionelle øjeblikke, som viser at Stephen Hawking gennem sit liv til trods for 

sygdomsudvikling, nyder livets glæder. Sygdommen ses ikke at have stor virkning på ham i disse 

øjeblikke og han glemmer den næsten for en stund – kærligheden overvinder den forfærdelige 

sygdom. Sammenfattende kan man sige, at filmatiseringen af Stephen Hawkings liv lægger stor vægt 

Klip 10 (00:36:54) Romantisk montage af Jane og Stephens bryllup. Det 
halvnære billede viser parrets udtryk af glæde

Klip 9 og 11 (00:37:47-00:37:52) kameravinkel skifter fra 
fugleperspektiv på Stephen til et frøperspektiv på Jane
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på den særlige romantiske interaktion mellem Jane og Stephen og i mindre grad hans store bedrifter 

inden for astrofysik, hvilket skyldes, at det er en spillefilm. Filmatiseringen læner sig op ad det 

emotionelle handlingsforløb i Hawkings liv, hvor er Stephen er i konstant ubalance ift. kærligheden, 

helbredet og karrieren men i sidste ende finder balancepunktet. Den rettede målgruppe er derfor 

generel bred, da de store naturvidenskabelige emner ikke berøres i samme omfang, som de mere 

tidsløse og relaterbare motiver såsom kærlighed, der i sidste ende vinder. Derudover belyser den 

også de symptomale konsekvenser af ALS, men viser på trods af denne, at alt er opnåeligt – Stephen 

Hawkings historie sættes således som forbillede. 

 3.2 Litteraturanalyse: My Brief History (2013) 

Udover filmatiseringen af Stephen Hawkings liv som ALS-patient, kan samme sygdomsforløb 

iagttages i hans selvbiografi ”My Brief History” udgivet i 2013 – med udgivelsen markeredes 

samtidigt forfatterens 50. år med Amyotrofisk Lateral Sklerose. 

Her ses sygdommen at spille en betydelig mindre rolle for Hawkings velvære end i James Marshs 

filmatisering ”The theory of Everything” (2014). 

Dette ses allerede i selvbiografiens indholdsfortegnelse, hvor han har lagt betydeligt mere vægt på sit 

privatliv i form af opvæksten i den engelske by Oxford og sit ægteskab, samt hvordan hans studieår 

på Cambridge har formet hans interesse for astrofysikken, som knap halvdelen af kapitler berører.  

I værket gør Stephen Hawking brug af sproglige virkemidler såsom selvironi, humor, fagsprog og 

sammenligner i et forsøg på at formidle sit alvorlige sygdomsforløb og seriøse studier af universet og 

tidskonceptet i et normalt/lavt stilleje, således det kan forstås af både naturvidenskabelig 

interesserede såvel som den alment interesserede.  

Et sprogelement, som fylder en del, er brugen af humor modsat i filmen. Dette ses bl.a. i 

sammenligninger af det naturvidenskabelige felt og samfundsfænomener såsom prostitution ”Maybe 

it is not fair to call it work, though. Someone once said that scientists and prostitutes get paid for 

doing what they enjoy” (p. 49, l. 4-6) eller i forfatterens fremstilling af sig selv med sygdommen 

ALS “scientests, apart from Einstein, are not widely known rock stars, and partly because I fit the 

stereotype of a disabled genius. I can’t disguise myself with a wig and dark glasses – the wheelchair 

gives me away.” (p. 122). I disse eksempler skaber brugen af humor en uformel, tæt og mere bekendt 

interaktion mellem forfatter og læser, som får læsningen til at opleves mere dialogisk frem for en 

monolog. Dette kan yderligere understøttes af forfatterens direkte henvendelse til læseren ved brug af 

pronomenet you igennem hele værket samt retoriske spørgsmål ”[..] how could we protect ourselves 
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if the Russians or Chinese had time travel and we didn’t?” (p. 101-102), hvor det 

fællesskabsstiftende we samtidigt er brugt for at medinddrage læseren i Hawkings overvejelser om 

tidsrejser og selv reflektere over dem. 

Derudover kan den brede modtagergruppe ses på forfatteren sætningskonstruktioner, som blander 

ord fra forskellige semantiske felter. I kapitler hvor han beskriver naturvidenskabelige fænomener 

såsom tidsrejser, ses blandingen fra det naturvidenskabelige felt suppleret med universelle fantasier 

om UFOer: ”We have no reliable evidence [..] (Discounting, of course, the conspiracy theory that 

UFOs are from the future, which the government knows and is covering up. But governments’ record 

of cover-ups is not that good.)” (p. 106, l. 8-11), her ses forfatteren også at bruge afbrydelser anført i 

parenteser, som fastholder læseren og forhindrer teksten i at blive ”for faglig”. Dette bevidste 

sprogelement af humor gør formidlingen af Stephen Hawkings livsforløb, som er stærkt præget af 

naturvidenskab, mere tilgængelig at læse for den almene interesserede. 

Bogen har til intention at informere om Stephen Hawking og hans livsudvikling berørende sin vej til 

succes på trods af modstand i form af udviklingen af ALS. Derudover har bogen delvist et mål om at 

fremprovokerer handling hos en specifik målgruppe, som lever med et begrænsende handicap. Sidst i 

bogen henvender Hawking sig nemlig explicit til et konkret publikum: ”I believe that disabled people 

should concentrate on things that their handicap doesn’t prevent them from doing and not regret 

those they can’t do.” (p. 122-123, l. 27-1), hvor han opfordrer folk med et handicap til at se livets 

potentialer. Med denne sætning tager han form som en inspirerende figur for andre, der deler samme 

byrde af at have et handicap. Dette modsætter sig James Marshs film ”The Theory of Everything” 

(2014), hvor intentionen er at underholde og bygger således på spænding og følelser. Budskabet, som 

dog er fælles for både filmen og bogen, ligger i viljen om at ville – og Stephen Hawking intendere at 

vise, hvordan man selv med et voldsom handicap som i hans tilfælde stadig kan opnå sine drømme, 

hvilket i følgende eksempel: ”My disability has not been a serious handicap in my scientific work. In 

fact, in some ways I guess it has been an asset” (p. 122, l. 5-7), her ligger hovedvægten i 

argumentation ligger på appelformen etos, da den opfordrer på baggrund af hans eget 

sygdomsforløb. Dette afgrænser ikke nødvendigvis modtagergruppen til et konkret publikum, men 

henvender sig til multiple. Essentiel gøres dette gennem den i personlige fortælling af hans 

livsudvikling med ALS, som i bund og grund har gjort ham til den, han i dag er. 

På trods af at ALS ikke optræder som et selvstændigt kapitel i bogen, kan sygdomsprogressionen til 

stadighed iagttages, hvor den nævnes mere eller mindre henkastet løbende i teksten. 
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Den begyndende sygdom nævner Hawking for første gang i kapitel 4 (”Cambridge”), hvor han 

starter i efteråret 1962. Her erindrer han sygdommens start, “I noticed that I was getting increasingly 

clumsy. I went to the doctor after falling down some stairs, but all he said was “Lay off the beer.”” 

(p. 46, l. 16-18), hvor ALS i denne kontekst fremstår mindre alvorlig (; en bagatel) grundet den 

useriøse kommentar om øl. Bekymringen vokser dog med en beskrivelse af en konkret episode, hvor 

sygdommens spredning tiltager som decideret lammelser, så Stephen Hawking sendes på hospitalet 

og diagnosticeres. Med frygten for døden, fremstiller Hawking dog sygdommen som værende en 

positiv indflydelse på ham: ”Before my condition was diagnosed, I had been very bored with life” (p. 

48, l.11-12), hvor den har virket som en slags driftsfaktor, der har givet ham påskønnelse af livet. 

“When you are faced with the possibility of an early death, it makes you realize that life is worth 

living and that there are lots of things you want to do.” (p. 37, l. 5-7). Dette ændrede livssyn er en 

fælles pointe i både bogen som sidst i James Marshs film, hvor Hawking opstiller hans teori om 

altings sammenhæng idet han finder sin mening med livet (sit Everything udledt fra filmtitlens 

betydning) gennem sit sygdomsforløb med ALS. Der kan ligeledes drages paralleller fra det niende 

kapitel, hvor Hawking fokuserer på sit ægteskab til bl.a. Jane og Elaine. Her ses derimod et længere 

detaljeret tekststykke om sygdommens påvirkning på både det følelsesmæssige og fysiske aspekt af 

hans liv, hvor lignende problematikker opstilles filmen. ”I would have objected, but I too was 

expecting an early death and I felt needed someone to support the children after I was gone. I 

continued to get worse” (p. 85, l. 5-8). Dette giver læseren indtryk af, hvordan sygdommen har haft 

væsentlig betydning i især dette stadie af hans liv, da beskrivelsen af ALS tekstmæssigt også fylder 

en del i samme kapitel. I dette kapitel appellerer han samtidigt til følelserne (patos) i brugen af 

ladede ord som unhappy, tired, sympathetic samt passionate og tempestuous om sit ægteskab til 

Elaine.  

I takt med det voksende behov for teknologi til at kompensere for den spredende dysfunktion i hans 

krop, fastholder forfatteren stadig den humoristiske tone: ”I had been using a manual wheelchair as 

well as a blue electric three-wheeled car, which went at a slow cycling speed, and in which I 

sometimes illegally carried passengers.” (p. 77, l.1-4), ved at formidle hans voksende behov for 

støtte grundet sin nedsatte motorik på denne måde, undgår han, at læseren sympatiserer og får 

medlidenhed med han, hvilket ikke er intentionen. 

I det allersidste kapitel i Stephen Hawkings selvbiografi sammenfatter han sit livsforløb og belyser 

højdepunkterne i hans liv herunder overrækkelsen af hæderlige priser (Fundamental Psysics Prize), 

prestigefyldte titler og famøsitet, hvordan han har rejst verden rundt samt hans møde med den 
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engelske dronning Elizabeth II. Afslutteligt runder han af med paradoksalt at vise ydmyghed på trods 

af opremsningen af de bedrifter, som han her formået at gøre sig som en af senmodernitetens store 

videnskabsmænd. ”It has been a glorious time to be alive [..] I’m happy if I have added something to 

our understanding of the universe” (p. 126), i eksemplet ses hans karakter at se sig mere 

underdanighed ud og underdriver sine store bedrifter, der har vendt op og ned på universets 

forståelse, da han ikke ser sig selv som mere ophøjet end det almene menneske. 

Gennem sin selvbiografi kan man – ligesom i filmen – tyde en udvikling, da sygdommen langsomt 

vokser sig betydeligt større og påvirker Hawking i større omfang. I bogen ses dette dog ikke så 

tydeligt, da han behandler flere af sine naturvidenskabelige emner med et større fokus på sin karriere. 

Da selvbiografien ikke visuelt fremstiller Hawking for læseren, og dermed heller ikke ser hans 

fysiske udvikling i form af de bulbære symptomer, er dette samtidigt et element, der fjernes i bogen 

og graden af medlidenhed skabes kun gennem hans ord. Sammenfattende kan man sige at den 

anderledes vægtning af sygdommens medførelser, hvor filmen fokuserer på den emotionelle 

påvirkning med understøttende filmiske virkemidler og dramaturgi, viser bogen en anden intention 

med Hawkings fortælling. Her neddæmper han sit eget sygdomsforløb, hvor han nærmest latterliggør 

denne ved brug af humor, så sygdommen får mindre betydning. Dette gør han med formålet om at 

træde til som en inspiration frem for et offer af ALS, og fremme budskabet som er fælles i bogen 

som i filmen – ”hvor der er vilje, er der vej”. Her tages læseren ikke med på samme episke fortælling 

med fokus på den følelsesmæssige omvæltning, som gennemgås, i håb om den lykkelige slutning. 

Selvbiografien bygger derimod mere på en samtale mellem læseren og Hawking, hvor han påtager 

sig en bekendt form og fortæller om sit livs op- og få nedture. 
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  4.1 Genteknologi 

4.1.1 Moderne genteknologi 

ALS er en uhelbredelig sygdom, og der er derfor ingen vaccine eller kur mod den. Dog har man 

indtil videre udviklet lægemidler som Riluzol, der kan nedsætte kroppens mængde af glutamat i 

synapsen.30 Midlet vil langsomgøre den progressive sygdomsudvikling og forlænger levetiden med 

gennemsnitligt 1 år efter behandling og bedrer muskelkraften (aftagende fascikulationer)31 

Ved hjælp moderne opdagelser inden for genteknologi heriblandt CRISPR/Cas9, har man også 

formået at lave ALS musemodeller, hvor man er kommet tættere på en forståelse af forskellige 

geners funktioner for sygdommen som helhed. Man har udviklet forsøgsmus, som udtrykker 

sygdomsgener med ens symptomudvikling som hos ALS-patienter, hvorved man kan undersøge ALS 

og potentielt finde et middel, som kan forsinke og eventuelt stoppe denne en dag. 

4.1.2 CRISPR/Cas9 

Teknikken bag det genværktøj CRISPR/Cas9 har åbnet døre for en mere effektiv, præcis og sikker 

måde, hvorpå genredigering kan ske. Metoden giver forskere nye redskaber til at undersøge geners 

betydning for en organisme som helhed, samt muligheden for at korrigere i bestemte gener. 

CRISPR/Cas9-systemet består af Cas9-proteinet og et gRNA. Cas9 er en nuklease, som kan lede 

efter specifikke DNA-sekvenser ud fra gRNA, bundet til enzymet. Denne har en nukleotidsekvens på 

20 nukleotider i den ene ende komplementært med DNA-sekvens, som man ønsker at klippe i (target 

DNA). Det aktive CRISPR/Cas9 vil binde target DNA, tilsvarende er 20 nukleotider langt. 

Derudover kræver komplekset en PAM-sekvens på DNA-strengen, som ligger i forlængelse af 

targetDNAs 20 nukleotider på den modsatte side af strengen, for at Cas9 kan klippe i det ønskede 

DNA.32 

Komplikationer og udfordringer 

Et af de store usikkerheder forbundet med teknikken er indebærer dog risiko for Off-Targets (OT), 

som opstår hvis gRNA er komplementært flere steder på DNA-stykket. Dette kan medføre 

30 Neurologi ; Behandling, s. 98 
31 Amytrofisk Lateral Sklerose, s. 37; Kan sygdommen helbredes/behandles med medicin?. 
32 https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crispr-cas9/#1522070249564-e5f547b7-4ced, 
Tilgået d. 12/3-2020 
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uhensigtsmæssige dobbeltstrengsbrud (DSB) foretaget af Cas9, eller fejlplacering af et insert.33 

Konsekvensen af OT kan således være dannelsen af et uventet protein eller ødelæggelsen af et 

velfungerende gen grundet manglende specificitet34. 

4.2.3 Forsøg 1: CRISPR-Cas9 på HIV-celler 

Dette forsøg inddrages med henblik på at illustrere de metodiske principper bag genredigering med 

CRISPR-Cas9-værktøjet. I forsøget er genmodificeringen rettet mod CCR5-genet 

på kromosom 3 (C-C chemokine receptor type 5) kodende for 

overfladeproteinet/antigener på T-celler, hvorigennem HIV-celler vil indtrænge i 

cellen. Forsøget havde til formål foretage et indgreb in vitro i humane cellers 

DNA med CRISPR/Cas9, og medføre resistens overfor HIV ved knockout af 

CCR5-genet. For forsøgets metode henvises til bilag 3. 

Resultater 

På forsøgsfigur 1 ses de kvalitative data fra elektroforesen, som fortages efter 

PCR af både knockout-cellerne og en negative kontrol. Her ses det, at de korteste 

DNA-stykker fra knockout-cellerne, som vil vandrere længst gennem gelen 

grundet DNAs positive ladning, har længder på 334bp. Derudover ses DNA med 

længder på 455bp hos både knockout-cellerne som i den negative kontrol. Disse 

længder kan bedømmes ud fra DNA-stigen (forsøgsfigur 1, venstre), hvor de to 

tydelige bånd markerer længder på 500 (blå farve) og 1000bp (hvid farve). Det 

ses, hvordan knockout-cellerne og den negative kontrol begge steder har DNA på 

455bp, som indikerer at der i en fraktion af knockout-cellernes DNA ikke er 

lykkedes at lave et knockout af CCR5-genet, som koder for dannelsen af 

antigener på T-cellerne. Disse celler vil der derfor ikke være resistente overfor 

HIV.  

33 Bilag 1: CRISPR/Cas9 – Den genteknologiske revolution (Case 3), s 4 
34 Grundteori – CRISPR/Cas9 (Case 1): komplikationer. 
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crispr-cas9/#1541428324858-af5e579c-8907. 
Tilgået d. 12/3-2020 

Forsøgsfigur 1. Resultater fra 
elektroforese af genredigerede 
cellers DNA samt negativ kontrol. 
Prøven viser DNA-stykker med 
længder mellem bånd 3, 4 og 5 som 
markerer hhv. 300, 400 og 500 bp. 
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Fremtidsmuligheder med CRISPR 

CRISPR/Cas9 fungerer som et alsidigt værktøj indenfor genteknologi og besidder, udover sine 

egenskaber til at forske i vilkårlige geners betydning for en organisme med sine klip i mikroskopiske 

størrelse ud fra gRNA, evnen til at fremstille transgene forsøgsdyr ved fx knockout. Oftest ses 

eksempler såsom transgene mus, der hyppigt bruges som sygdomsmodeller, hvormed man ved 

indgreb i disses genom kan undersøge bestemte genetiske sygdomme og opnå nye højder inden for 

genetisk forskning. Ved at udnytte CRISPRs fordelagtige egenskaber som klippeværktøj, vil man 

inden længe kunne behandle andre genetiske sygdomme såsom Huntington’s disease, HIV og måske 

endda familiær Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) med henblik på genterapi. 

Med den teknologiske udvikling og forskning i konstant fremdrift, kan potentielle behandlingsformer 

for disse genetiske sygdomme ved hjælp af CRISPR/Cas9-systemet få afgørende betydning i en 

mulig behandling af ALS, hvilket blandt andet er blevet eksperimenteret med på University of 

California, i Berkeley, USA35. Her har man lavet et kontrolleret laboratorieforsøg på transgene mus, 

som udtrykker humant SOD1 (hSOD1), der er karakteristisk for 20% af tilfældene hos den familiære 

ALS. Dette gøres med henblik på at mindske ekspressionen af mutant SOD1 med CRISPR/Cas9-

redskabet. Genet medfører lignende symptomer på ALS i musene – herunder er muskelatrofi og 

svækkelse af motorisk funktion. Ved anvendelse af genværktøjet (CRISPR/Cas9) har man arbejdet 

ud fra hypotesen, om at en korrigering af det muterede SOD1-gen i forsøgsmusenes rygmarv vil 

kunne forstyrre det defekte gens ekspression, hvormed symptomudviklingen af ALS vil forsinkes. 

Metoden for forsøget er yderligere beskrevet i bilag 2. 

35 Bilag 2 
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Resultat  
Få uger efter den systemiske injektion af plasmider, ses en væsentlig reduktion af mutant SOD1 

proteinet i rygmarvscellerne hos de mus, som blev indsprøjtet med plasmidet AAV9-CMV-SaCas9-

hSOD1. I musenes adfærd observerede man samtidigt en generel forsinkelse i samme mus’ 

symptomudvikling med reduceret muskelatrofi, bedre motorisk funktion samt en forlængelse af 

levetid på op til 25%. 

I forsøgsfigur 2 ses rygmarvsceller i G93A-SOD1 forsøgsmusene. Til venstre ses cellerne hos en 

kontrolgruppe behandlet med plasmidet AAV9-CMV-mRosa26, hvor SaCas9 rammer genomet i 

mRosa26 (lokus). Her ses en mindre mængde ChAT at være til stede (øverst, t.v.), hvilket indikerer 

at overlevelsen af motoriske neuroner er lav grundet deres degeneration. Desuden ses mere mutant 

protein grundet SaCas9s kløvning i mRosa26-genet (øverst, 3. fra venstre i celler) og hSOD1 er 

dermed uforstyrret.  

Til højre ses rygmarvsceller, hvori den virale vektor havde sgRNAet komplementært til hSOD1-

genet (AAV9-CMV-SaCas9-hSOD1). I disse behandlede mus ses mutantproteinet hSOD1 at være 

væsentligt reduceret, da det ødelægges af SaCas9-nukleasen – dette ses på højre billede 

(mørkegrønne billede, øverst t.h.). De større mængder ChAT tyder desuden på overlevelse af flere 

neuroner (røde billede, t.v.), samt ses ekspressionen af SaCas9 i disse rygmarvsceller (øverst, midt). 

Forsøgsfigur 2. Rygmarvsceller, som udtrykker hSOD1, i G93A-SOD1-mus. Kontrolmus (tv.) og behandlede mus (th.) 
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Efter 8 ugers forløb (efter indsprøjtning af plasmiderne) blev følgende modeller over 

observationsstudierne opstillet (forsøgsfigur 3). Ud fra figuren ses observationsstudier lavet på hhv. 6 

kontrolmus, 7 SOD1-behandlede mus, 7 mRosa26-behandlede og 7 mus behandlet for EGFP. 

Kønsfordelingen af musene er således 4 hankønsmus og 3 hunkønsmus. 

Her ses sygdomsudviklingsstart (angivet i dage efter indsprøjtning) afhængig af typen af de 3 

behandlede mus. Her ses en markant forsinkelse i musene behandlet med AAV9-SaCas9-hSOD1 

med en forsinkelse af symptomer på 33 dage (2A og 2B). Sygdomsstart var defineret, da musene 

nåede deres maksimale vægt. 

Musenes motoriske funktion er derudover sammenlignet for de 4 forskellige mus (2E); hvoraf 3 er 

genmodificeret og den sidste er en rask kontrolgruppe (Wild type). Her observeres en bedre motorik 

hos mus, som blev behandles for mutant SOD1-proteinet, hvor dataen er samlet ud fra Rotarod 

performance tests. Desuden er forsøgsmusene vægt ugentligt noteret (2F) og ses at være aftagende 

efter sygdomsstart. 

Forsøgsfigur 3. Observationsstudier af 27 forsøgsmus heraf 7 behandlet for hSOD1, 7 for mRosa26, 7 for EGFP samt 6 kontrolmus. 
Modellerne viser sygdomsstart samt levetiden afhængig af musens behandlingstype.

Forsøgsfigur 4. Observationsstudier 
af 27 forsøgsmus heraf 7 behandlet 
for hSOD1, 7 for mRosa26, 7 for 
EGFP samt 6 kontrolmus. Figuren 
viser udviklingen af musenes 
motoriske funktion og vægt over tid.
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4.2 Fremtidsudsigter for ALS-patienter 
Ud fra det konkrete forsøg udført på University of California, i Berkeley, USA på syge mus med 

genet kodende for ALS, er det påvist at et indgreb med CRISPR-systemet har haft en positiv 

virkning på disse mus’ symptomudvikling, hvilket understøttes med kvalitativt samt kvantitativt 

data. Med forsøget er det dermed påvist, at der findes en reel mulighed for at bremse 

symptomudviklingen af den progressive sygdom amyotrofisk lateral sklerose (familiær form) ved 

påvirkning af mutant SOD1 i disse mus. Dette skyldes CRISPR samt leveringsmetodens specificitet i 

form af en viral vektor, som gør det muligt at sikre in vivo genkorrektionen sker i de intenderede 

områder, da vektoren kan krydse blod-hjerne-barrieren.  

Forsøget påviser at CRISPR besidder egenskaber til at genredigere således at symptomudviklingen 

forsinkes med 33 dage i forsøgsmusene, hvor man har foretaget indgrebet på et pattedyr, som giver 

det en vis overførlighed, hvis selvsamme forsøg skulle laves på humane celler. Dog er det ikke 

garanteret at samme udfald; symptomforsinkelsen, ses hos mennesker vis genom er større og mere 

komplekst. Dette medfører en øget risiko for at CRISPR/Cas9 laver Off-Targets ved in vivo 

genkorrigering. Derudover vil in vivo genkorrektion også rejse etiske problematikker, da disse 

indgreb kan hænde at påvirke kønscellerne, hvorved indgrebet vil kunne nedarves.36 Man vil derfor 

skulle lave en revurdering af forsøgets metode, hvis det samme indgreb skulle laves på ALS-

patienter, som gjort ved forsøgsmusene. 

36 Bilag 1, s. 5 
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 4.1 Konklusion 

Amyotrofisk lateral sklerose er en sjælden og progressiv nervesygdom, der angriber det motoriske 

nervesystem, hvor kroppens neuroner går til grunde. Sygdommen rammer få personer på 

verdensplan, men ses at have en voldsom effekt, på de påvirkede. Udover et fysisk handicap 

forvolder den psykiske og sociale udfordringer hos patienten, hvilke er problematikker belyst i James 

Marshs filmatisering af astrofysikeren Stephen Hawking. Fokus er her på sygdommens emotionelle 

påvirkning, som udfolder sig i Hawkings forhold til Jane. Sygdomsforløbet er dybt tragisk og 

Stephen Hawking fremstilles som svækket, hvilket appellerer til seerens følelser (patos), og skyldes 

genrens formål; at underholde. Ved brug af mediet informerer den samtidigt om ALS gennem dens 

episke fortælling. Dette modsætter sig i Stephen Hawkings selvbiografi, hvor han fremstiller sit liv 

mere muntert og humoristisk anlagt, for at undgå læserens medlidenhed. Her fokuseres han mere på 

at fortælle om sit liv i en jordnær, dialogisk interaktion med læseren med underdrivelse af egne 

bedrifter for at ramme et bredt publikum. Hensigten er at informere, hvordan han trods genetiske 

udfordringer stadig kan opnå sine drømme. Desuden formidler begge værker et fælles budskab om 

viljestyrke, som understreges med Hawkings livshistorie med den fatale sygdom. 

I dag kendes endnu ingen eksakt årsag til forekomsten af ALS, men gennem forskning med 

CRISPR/Cas9 har man opdaget flere gener associeret fx. mutant SOD1-genet. Ved brug af samme 

værktøj har man opstillet et forsøg med henblik på at udføre in vivo genredigering på G93A-SOD1 

mus. Dette påviste, at CRISPR-værktøjet er i stand til at forstyrre genets ekspression og dermed 

hindre dannelsen af mutant SOD1-protein, hvormed symptomudviklingen forløber sig langsommere. 

Resultater var, en forsinkelse på 37% i sygdommens indtræden og desuden op til 50% flere 

motoriske neuroner (sammenlignet med kontrolgruppe) da disse mus døde – disse forudsætninger 

gav en forlænget levetid på 25%. Forsøget giver en bred forståelse for den SOD1-relaterede ALS, og 

kan samtidigt bruges i udtænkning af fremtidige metoder, hvorpå symptomudvikling af ALS kan 

bremses i mennesker, hvis det antages at overførligheden fra de transgene mus til egentlige 

menneskeceller er relativ stor. Dog ses store risici forbundet med et sådant indgreb (Off-Targets) 

grundet menneskets kompleksitet i sammenligning med de anvendte mus’. Det kræver derfor meget 

specificitet i leveringsmetoden, således at fx. Cas-enzymet ikke foretager uhensigtsmæssige klip in 

vivo grundet uspecifikt sgRNA. Der vil derfor være lang vej endnu til at udnytte samme metode på 

mennesket, men CRISPR-metoden ses at være effektiv. 



Studieretningsprojekt 
Middelfart Gymnasium og HF Dato: 16/3-2020 

side 29 af 32 

29 

 5.1 Litteraturliste 
Bøger: 

● Gredal, Ole et al. (2002), Amyotrofisk Lateral Sklerose - en bog for patienter, pårørende og
behandlere. Akademisk Forlag A/S.

● Juhler, Marianne et al. (1997), Neurologi - Neurokirurgi, Munksgaard Basisbøger.

● Leth, Frederik & Lytzen, Charlotte et al. (2017). Yubio A, Randers: Yubio ApS.

● Hawking, Stephen, (2013), My brief history, Transworld Publishers

Hjemmesider: 

 O, Gredal et al. (25.04.2017), www.neuro.dk, Motor Neuron Sygdomme – Behandling
o https://neuro.dk/wordpress/nnbv/behandling-af-mnd/. Tilgået d. 4/3-2020

 National Institute of Neurological Disorders and Stroke (4/3-2020),  www.ninds.nih.gov/, 
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

o www.kortlink.dk/nih/258gw. Tilgået d. 9/3-2020

 Genetics home Reference (3.3.2020), https://ghr.nlm.nih.gov/, Amyotrophic Lateral Sclerosis
o https://ghr.nlm.nih.gov/condition/amyotrophic-lateral-sclerosis#genes. Tilgået d. 5/3-

2020 

 Muscular Dystrophy Association: www.mda.org/, Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
o www.mda.org/disease/amyotrophic-lateral-sclerosis/causes-inheritance. Tilgået d.

6/3-2020 

 Deichmann, Marcus, www.biotechacademy.dk, Den genteknologiske revolution (Case 3)
o www.kortlink.dk/biotechacademy/259cw. Tilgået d. 4/3-2020

 Byrne, Leah C., Ekman, Freja K., Gaj, Thomas et al. (dec. 2017): In vivo genome editing
improves motor function and extends survival in mouse model of ALS

o https://advances.sciencemag.org/content/3/12/eaar3952/tab-pdf. Tilgået d. 3/3-2020

PDF 

 The ALS Association (2018), http://www.alsa.org/
o PDF: www.alsa.org/assets/pdfs/ALS-Research-Toolkit-R8_2-14-2018-DG.pdf.

Hentet ned d. 3/3-2020
Film: 

 Marsh, James (2014). The theory of everything



Studieretningsprojekt 
Middelfart Gymnasium og HF Dato: 16/3-2020 

side 30 af 32 

30 

5.1.2 Bilag 

Bilag 1: CRISPR/Cas9 – Den genteknologiske revolution (Case 3) 
https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/crisprcas9/#1542835289189-
68e5a257-76b1  

Bilag 2: In vivo genome editing in mouse model of ALS 
https://advances.sciencemag.org/content/3/12/eaar3952/tab-pdf 

Bilag 3: Tre-aktermodellen 

Bilag 4: Forsøg: CRISPR-Cas9 på HIV-celler 
Knocking out the HIV receptor in human cells 

Background: 

CRISPR genome editing has huge potential for treating humans suffering from genetic diseases. As one 
example, CRISPR is now been tested for “knocking out” (destroying by mutation) the gene for the T-cell surface 
protein called C-C chemokine receptor type 5 (CCR5), which HIV uses to infect T-cells. This will make the T-
cells resistant to HIV. In clinical trials using zinc finger nucleases (a genome editing technique related to CRISPR) 
to knock out CCR5, patients have actually become disease-free for years, suggesting that this could be a real 
future therapy for curing AIDS. In this approach, scientists take out T-cells (or stem cells for T-cells) from the 
patient, then knock out the CCR5 receptor in vitro and finally, implant back the engineered T-cells to the 
patient. Thus, the mutation in CCR5 cannot be passed on to the children of the patients.     

By contrast, in 2018 the Chinese scientist He Jiankui shocked the world by creating the first genetically 
engineered humans with mutations that will be passed on to the next generations. Specifically, he injected 
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CRISPRs against CCR5 in human embryos, giving rise to the babies Nana and Lulu, who had knockout mutations 
in CCR5 in all their cells, which they will pass on to their children. On one hand, Nana and Lulu (and their 
children) will be protected against AIDS. On the other hand, we don´t know exactly, if CCR5 knockout have 
other consequences – in fact some studies suggest that CCR5 deficiency is associated with reduced life 
expectancy. In a broader perspective, we now need to discuss how we wish to use the CRISPR technology in 
genetic medicine and other contexts with ethical implications! He Jiankui was actually sentenced to 3 years in 
prison by the Chinese authorities two weeks ago….. 

Here, you will knock out CCR5 in a human cell line using same CRISPR reagents that He Jiankui used to engineer 
Nana and Lulu, which will illustrate how easy genome editing can be achieved!  

On day 1, you will introduce CRISPR reagents against CCR5 in the human cells. Specifically, you will introduce 
2 different CRISPR gRNAs that will bind Cas9 and direct Cas9 to two different sites which are located 121 base 
pairs apart in the CCR5 gene. Cas9 will then cut the DNA at these 2 sites and thereby cut out (delete) 121 base 
pairs of the CCR5 gene. After the deletion, the DNA ends will be re-joined by the cells own DNA repair 
machinery. The chromosome is thereby repaired except that a part of the CCR5 gene has been deleted, which 
will destroy the gene.  

On day 2, you will test if CCR5 knock out was actually achieved. You will extract genomic DNA from the cells 
and then use PCR to amplify 455 base pairs spanning the region of CCR5 gene, where the 121 base pairs were 
deleted. You will next analyse the PCR products on an agarose gel, which allows you to determine the size of 
the PCR products. PCR products that amplify the wild-type (non-mutated) CCR5 gene from cells where the 
deletion did not happen will be 455 base pairs long. PCR products that amplify the mutated CCR5 gene from 
cells where the deletion did happen will be 334 base pairs long (455 base pairs minus the 121 base pairs that 
were deleted = 334). Thus, if you observe the 334 base pair product on the gel, CCR5 knock out happened in 
a fraction of the cells. 

Materials provided: 

 A plate with a breast epithelial cell line that expresses Cas9 (normal cells, of course, do not express
Cas9 – in normal cases, you therefore also deliver a plasmid that expresses Cas9 to the cells you want
to edit. To simplify the experiment, we here use a cell line that was engineered to express Cas9).

 Tube 1: a test tube with 10 μl CCR5 guide RNAs (10 pmol/µl)
 Tube 2: an empty test tube
 RNAiMAX reagent (a reagent that forms a complex with gRNA, enabling the cells to take up the gRNA)
 OptiMEM
 DNA extraction solution
 PCR reagents

Day 1 (Tuesday January 14th) 

You will receive a plate with Cas9 expressing cells that were seeded yesterday (~70.000 cells per well). Store 
them in the cell incubator until needed. Today you will introduce two different gRNAs to the cells (in a 
procedure called transfection) to induce the intended deletion and tomorrow you will analyse for successful 
CCR5 knockout by PCR assay.  

Set up the transfection reaction as follow: 

1) To Tube 1, add 75 µl OptiMEM to the gRNAs. Mix by pipetting up and down 4 times.
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2) To Tube 2, add 75 µl OptiMEM. Then, add 4 µl RNAiMAX reagent. Mix by pipetting up and down 4 times.
Incubate for 1-2 min (not longer than 5 min).

3) Transfer all the solution of Tube 2 into Tube 1. Mix by pipetting up and down 4 times.
4) Leave the mixture for 10–15 minutes at room temperature.
5) Take out the plate with cells from the cell incubator. Add all the contents of Tube 1 drop-wise to one of

the wells with Cas9 expressing cells.
6) Put the cells back in the cell incubator until tomorrow.

Day 2 (January 15th) 

Take your cells out of the incubator. To detect the genomic deletion, you will first extract genomic DNA from 
the CCR5-edited cells. You will also extract genomic DNA from cells in one of the wells with non-edited cells – 
these will serve as negative control (non-edited; wild-type). You will then set up a PCR assay on both extracts: 

1) Aspirate the medium from the well with edited cells and a well with non-edited cells. Add
200 μl of DNA extraction solution to each well. Transfer each of the lysates to a test tube
labelled (A) for edited cells and (B) for non-edited cells.

2) Incubate the test tubes in a heating block for 20 min at 65 °C, followed by 10 min at 98 °C.
3) Set up the following PCR reaction for each sample (that is: (A) and (B)) to be analysed using PCR primers

that will amplify the region of CCR5 that have been mutated.

Component Amount (µl) 
Ammonium PCR buffer  1.25 

dNTP 0.125 

Forward primer  0.125 

Reverse primer 0.125 

TEMPase DNA polymerase 0.12 

MgCl2 0.7 

DNA cell extract  1 

H2O 8.93 

Total 12.5 

4) Place the PCR tubes on ice and wait until all the students have reached this step.
5) Place the PCR tubes in a thermocycler (together with the other students) and perform PCR with the PCR

program specified by the instructors.
6) After the PCR, add 2 μl CyanOrange loading dye to each PCR. Mix by pipetting up and down.
7) Load 8 μl of molecular weight marker in the first well of a 1.5% agarose gel containing DNA stain.
8) Load 5 μl of each PCR from samples (A) and (B) in the next two wells.
9) Perform electrophoreses for ~45 minutes.
10) Visualize the PCR products by ultra violet (UV) irradiation.




