allkemi

En tidning för blivande kemister
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Avloppsel. Syntetisk tävling. Syntetiska
bakterier. Kartlagd människa. Nya böcker.
Svampämne mot cancer. Blåast av allt.

Prisad mot alla odds
Få forskare har en så fascinerande livs
historia som israeliska Ada Yonath.
Vägen från extrem fattigdom till Nobel
priset i kemi har inte varit enkel.

10.

	Liv på Mars

11.

	Ta ett djupt andetag
Att andas in ett läkemedel istället
för att svälja ned det kan vara många
gånger mer effektivt. Men inhalations
läkemedel är mycket svårare att
utveckla.

Gamla kläder blir nya
Forskare vid KTH i Stockholm har ut
vecklat en kemisk metod för att återvinna
cellulosan ur gamla textilier av natur
materialen viskos och bomull. Nu väntar
uppskalning.

12.

	Att bygga en människa

elak svamp får motstånd
Motståndskraftiga algsvampar attackerar
potatis och kräftor, men en kemisk lös
ning kan vara på väg. Värre är det med
de motståndskraftiga bakterierna, som
angriper oss.

Nobelpris 2012

Finns det liv på Mars eller har det
någonsin funnits? Just nu rullar det
fjärrstyrda kemilabbet Curiosity runt
på planeten och analyserar yta och
atmosfär på jakt efter livstecken

14.

Hur går det till när DNA-koden om
vandlas till en människa och hur
regleras generna i olika celltyper?
Snart kan svaren finnas i en helt ny
instruktionsbok.

Aktuellt
Överkonsumtion. Fler vill läsa kemi.
Snubblar över nylon. Pengaregn.
Superkol. Största evenemanget.
Jättegenom kartlagt.

Receptorerna som styr ditt liv. Från tarm
cell till groda. Om våra livsviktiga recepto
rer och hur man numera kan backa celler
i utvecklingen, handlar 2012 års Nobelpris
i kemi och medicin.

Fanns det liv på Mars?
FN har utsett år 2013 till International year of water cooperation. Det uppmärksammar vi genom att ha
vatten som tema under årets Kemins Dag. För den lilla vattenmolekylen är oerhört betydelsefull.
Utan den inget liv på jorden.
Men hur är det på Mars? Har det funnits vatten där någon gång? Och kanske liv? I det här numret av
Allkemi kan du läsa om Curiosity, ett fjärrstyrt kemilabb, som just nu rullar på Mars. En av uppgifterna är
att ta reda på vilken roll vatten spelat i uppkomsten av mineralerna på planeten och leta efter spår av liv.
Så hjälper kemin till att lösa livets och rymdens gåtor. Men, det finns också mer närliggande vatten
utmaningar där kemin kan vara till hjälp. Hur ska vi till exempel ta hand om avloppsvattnet i våra toa
letter? Vi ska rena det förstås, men kan vi även utnyttja det smutsiga vattnet som en resurs? Nu lanserar
forskarna avloppsel, mikrobiella bränsleceller som producerar elektricitet direkt vid vattenreningen.
För den som vill ägna sig åt kemi finns alltså mängder av utmaningar att ta tag i. Den här tidningen
tillägnas alla er som är framtidens kemister och era lärare.
Trevlig läsning!

Ulla Nyman, Plast- & Kemiföretagen
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aktuellt

Avloppsel
■ Ingenjörer vid Oregon State University
har skapat mikrobiella bränsleceller som
producerar mer elektricitet direkt från avloppsvatten än i tidigare försök. Det nya
systemet kan ge upp till 100 gånger mer el
per volymsenhet, visar storskaliga försök i

labbet. Studien publiceras i Energy
and Environmental Science.
Aeroba mikroorganismer rengör vattnet på ett annat sätt än de
anaeroba bakterier som använts
tidigare. Det organiska materialet oxideras, varvid elektroner frigörs som förflyttar sig
från anoden till katoden inom
bränslecellen.
Systemet – med kortare
avstånd mellan anod och
katod, effektivare mikro
organismer och nya separatormaterial – fungerar
bättre än system baserade på
syrefri nedbrytning. Det bildas inte oönskad vätesulfid
och det finns ingen risk för
metanutsläpp.

Syntetiska bakterier
■ Syntetiska gener ska hjälpa cyanobakterier
att producera mer vätgas i ett nytt EU-projekt,
CyanoFactory, som leds från Uppsala universitet.
Cyanobakterier (blågröna alger) kan producera vätgas från solenergi och vatten. Professor
Peter Lindblads forskargrupp har länge arbetat
med genetisk modifiering av cyanobakterier för
att effektivisera vätgasproduktionen och få vätgasen att utsöndras direkt från cellen i stället för
att konsumeras. Nu arbetar man med helt syntetiska gener inom det snabbt växande området
syntetisk biologi.

Syntetisk tävling
■ 2012 års svenska bidrag i den internationella studenttävlingen iGEM, tog
guld (Uppsala) och brons (Chalmers).
I the international Genetically Engineered Machine competition
(iGEM) ska studenter
planera och genomföra ett forskningsprojekt i syntetisk
biologi. 2012 tävlade 190 lag från
34 länder. Två var
svenska. Uppsala
universitet deltog
för fjärde gången
och Chalmers debuterade. Uppsalalagets

26 studenter från civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik har ägnat sommaren och stora delar av hösten
åt att hitta nya sätt att motverka antibiotikaresistens. De sju studenterna
från bioteknikprogrammet i
Chalmers lag har jobbat
hårt för att utveckla ett
nedbrytbart graviditetstest.
Uppsala fick en guldmedalj för sitt arbete
och Chalmers brons.
Se 2012.igem.org

Antal. Möjliga kombinationer av aminosyror i ett enkelt protein är ofantligt många
– fler än alla atomer i universum.

allkemi . 1 . 2013

Kartlagd människa
■ Med ny teknik har forskare vid Max Planck
Institute for Evolutionary Anthropology i Tyskland
lyckats få en komplett bild av genuppsättningen
hos en helt ny sorts människa, denisova-människan. Hon levde för 30 000-50 000 år sedan,
och det enda material forskarna hade att arbeta
med var en liten benbit från en flickas lillfinger.
Den hittades i Denisovagrottan i Ryssland för fyra
år sedan. Genom att sekvensera enkelsträngad
DNA 30 gånger om lyckades de uppnå lika hög
noggrannhet som man vanligtvis får från sekvensering av nutida människors arvsmassa.
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Aktuellt

Svampämne mot cancer
■ Det var en oväntad upptäckt att galiellalakton, en substans från svampen Galiella rufa, hämmar cancer. Olov Sterner, professor i organisk
kemi vid Lunds universitet, har under många år
utforskat ämnet.

Nya böcker
■ En dos stryknin – om gifter och giftmord
i litteraturen av kemiprofessor Olle Matsson
handlar om giftmorden i skönlitteraturen,
främst deckare. Under ett femtiotal kapitelrubriker behandlas temat utifrån kemiska,
biokemiska, fysiologiska, farmakologiska
och toxikologiska utgångspunkter. Populärvetenskap för kemister och kemistuderande på alla nivåer.
I boken Läkemedel som förändrat världen av Johan Wennerberg berättas de ofta
dramatiska historierna om den vetenskap,
slump och envishet som ligger bakom utvecklingen av femton viktiga läkemedel till
exempel xylocain, p-pillret, sulfa, lidokain
och omeprazol. Författaren är docent i organisk kemi med ett stort intresse för kemi- och
vetenskapshistoria. Boken är faktaspäckad
men lättläst.

”Kemister kallas de, som för
stå att utreda whad hwarje sak
består utaf, och huru man af
beståndsdelarne må kunna sam
man
sätta nya ämnen. Kunskapen
härom kallas Kemi.Den störste
kemisten war wår landsman Jacob
Berzelius, som föddes 1779 i
Wäfwer
sunda i Östergötland
och dog i Stockholm 1848.”
Ur N.J.Berlin, Läsebok i Naturläran
för Sweriges allmoge. (1852)
Källa: Nationalencyklopedin.

4

– Det är en ovanlig substans och jag
försökte förstå dess biosyntes. Det
var från början ren nyfikenhetsdriven grundforskning, berättar han.
Substansen hämmar en transkriptionsfaktor som avgör många cancertypers tillväxt. Den har effekt mot en
aggressiv form av prostatacancer.
– Behovet av nya behandlingar är
stort, säger Olov Sterner.
Substansens effekt har testats in
vitro (i provrör), och in vivo (i djurstudier). Forskarna har tagit fram
en rad syntetiska varianter för att
förstärka effekten.
Nu ska man välja ut en lämplig
molekyl, en kandidatsubstans och
fortsätta testa den.

Blåast av allt
■ Färgen på det lilla, oätliga men kallad Braggreflektion. Därför bleks den
extremt färgstarka bäret Pollia con- aldrig. Det rapporteras i Proceedings of
densata uppstår tack vare lager av the National Academy of Sciences.
cellulosa som reflekterar blått ljus, så
Färg skapad genom våglängdsreflekterande lager av cellulosa, strukturell färg,
är känd sedan tidigare. Den färgar på
fågelns fjädrar och fjärilens vingar samt
vissa skalbaggars sköld. Pollia condensatas blåa färg är tio gånger intensivare än någon pigmentbaserad färg.
Enligt Cambridge-fysikern Silvia
Vignolini kan det inspirera till framställning av smarta, flerfunktionella
material av cellulosa som är både
hållbara och billiga.

Hålbart. Färg- och kemi
företaget AkzoNobel tar i år
första platsen bland kemiföretag i Dow Jones globala hållbarhetsindex som
baseras på miljö-, sociala
och ekonomiska prestationer. Företaget har
legat bland de tre främsta
sedan 2007 då man senast
tog förstaplatsen.

Hampa. 2017 ska man an
vända bl a genomik för att
öka växtens produktivitet
och materialkvalitet. Ett nystartat EU- projekt, MultiHemp, ska bli ett bioraffinaderi baserat på hampa.
Innovationer i agronomi och
metoder för att processa
materialet ska utvecklas.
Se www.nova-institut.de.

Metalltipp. I deponin på
Gärstad avfallsanläggning i
Linköping finns metaller
som koppar och titan värda
tre miljarder svenska kronor,
visar ett exjobb av Ariana Tanha
och Daniel Zarate, Linköpings
universitet. Först kommer
Tekniska Verken att försöka
separera ut metallerna bättre
ur nya sopor.
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ribosomkemi

Få forskare har en så fascinerande livshistoria att berätta
som israeliska Ada Yonath. Vägen från extrem
fattigdom till Nobelpriset i kemi för en ”omöjlig” uppgift har varit långtifrån enkel.

P

rofessorn i strukturbiologi och Nobelpris
tagaren i kemi 2009 Ada Yonath föddes
1939 i en mycket fattig familj i Jerusalem.
Föräldrarna försörjde familjen genom att arbeta
i en matvaruaffär men pappan dog tidigt och lämnade
Ada att ensam ta hand om sin sjuka mamma.
– Jag tror att min uppväxt har hjälpt mig som forskare att se förbi alla hinder på vägen. I relation till
hunger och kamp för överlevnad känns forskningen
inte så svår.
Att det 20-åriga arbetet med att strukturbestämma
ribosomen, det molekylära maskineriet som bygger upp
alla proteiner, skulle belönas med ett Nobelpris hade
hon aldrig vågat drömma om.
– När jag fick beskedet trodde jag först att det var
ett skämt.
I forskarvärlden var hon länge utskrattad och betraktad som lite knäpp. Andra forskare och matematiker hade räknat ut att ribosomen, förutsättningen för
allt liv, var omöjlig att strukturbestämma på atomnivå
eftersom den är för stor.
Men det stoppade inte Ada Yonath som till slut upptäckte att det faktiskt gick – något som varit en större
belöning än Nobelpriset, menar hon.
– Jag är självklart jätteglad för priset, men emotionellt var forskningsupptäckten något mycket mer
betydelsefullt.
Strukturbestämningen av ribosomen har fått stor
betydelse för förståelsen av hur olika antibiotika och
antibiotikaresistens fungerar. Idag handlar mycket av
hennes forskning om dessa frågeställningar.
Hon har inspirerats av forskaren och dubbla
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Nobelpristagaren
Marie Curie men är
inte särskilt imponerad
av begreppet ”förebild”.
– Ett viktigt budskap till
alla unga är att de måste hitta sin egen
väg, beroende av vad de är intresserade av
och bra på.
Ada Yonath visste inte som ung att man kunde få
betalt för att upptäcka saker och drömde därför aldrig
om att bli forskare. Men hon älskade att lära sig hur
saker fungerar.
– Under min tidiga karriär hade jag nästan inga vetenskapliga publikationer, men jag hade min nyfikenhet, en egenskap hos forskare som måste respekteras.
För att klara en ”omöjlig” uppgift var hon tvungen
att tänka otraditionellt och utveckla helt nya tekniker.
En av dem, Cryo bio-crystallography, visade sig möjliggöra strukturbestämning av makromolekyler; ribosomen består av en miljon atomer.
Ada Yonath är inte rädd för att ta sig an nya utmaningar och trots sina 73 år forskar hon fortfarande. Nu
handlar det om livets uppkomst.
– Vi intresserar oss för protoribosomen som existerade innan det fanns celler eller proteiner. Nu försöker
vi konstruera en sådan enhet.
– Min karriär visar hur viktigt det är att uppskatta
grundforskning som i högsta grad kan bli tillämplig.
Tillämpad forskning är förstås också viktig men tar
alltid slut någonstans. Antingen när man inser att det
man jobbar med fungerar eller när man inser att det
inte gör det. ✺
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av Felicia Lindberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 10/2012

Prisad mot alla odds

Återvinningskemi

Gamla kläder blir nya

Forskare vid KTH har utvecklat en kemisk metod för att återvinna
cellulosan ur gamla textilier av viskos och bomull. Nu jobbar man
med att göra processen kommersiellt gångbar.

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift 11/2012

D

et började egentligen i en helt annan ända, berättar en av uppfinnarna och professorn i träkemi, Gunnar Henriksson.
Mycket tid och pengar har lagts ned på att hitta
superenzymer som kan bryta ned cellulosa till socker
som sedan kan användas för etanolproduktion, det man
kallar andra generationens etanol (istället för att göra etanol av socker- och stärkelsehaltiga jordbruksprodukter).
– Men naturen har haft hundratals miljoner år på
sig att konstruera sådana enzymer och inte lyckats, så
chansen att vi ska klara det är inte stor, menar Gunnar
Henriksson.
Hans metod bryter ned cellulosan minst 50 gånger
snabbare än existerande metoder med enzymer eller
kemikalier men intresset från etanolindustrin har varit begränsat.
Istället dök idén med återvinning av cellulosafibrer

Bomull
Framställning av ett kilo bomull kräver mellan 7 000 och
29 000 liter vatten. Världens bomullsodlingar gör av med
11 procent av alla pesticider på bara 2,4 procent av den
odlingsbara jorden. Viskos tillverkas av träfibermassa,
så kallad dissolvingmassa.
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ur textilier upp. Nu jobbar flera kemister med att utveckla processen.
– Vår metod fungerar på viskos och bomull och snart
även på blandningar med syntetfibrer som tillverkas av
olja. Strippar man av cellulosan i ett blandmaterial blir
det bara ett fint, litet nät kvar.
Eftersom patenten inte är klara ännu ger han inga
detaljer om processen men kemikalierna är billiga och
återvinningsbara.
– Vi löser ut cellulosan ur tyget och omvandlar den
till en reaktiv cellulosa som ska kunna användas i den
befintliga viskosprocessen.
En cellulosamolekyl består av flera tusen hopkopplade
glukosenheter. Cellulosamolekylerna packas i så kallade mikrofibriller. Den kemiska behandlingen i återvinningsprocessen gör att cellulosans glukoskedjor går ned
i polymerisationsgrad – de blir kortare och lite skörare.
– Därför tänker vi blanda den med jungfrulig trämassa, för att göra den starkare.
Förhoppningen är att en pilotanläggning ska kunna
byggas i teknikparken Innovatum i Trollhättan och tas
i drift i början av 2014. Kostnad: cirka 20 miljoner kronor. En fullskaleanläggning blir minst tio gånger dyrare.
En förutsättning för att det ska bli lönsamt är tillgång
till insamlade kläder till låg eller ingen kostnad alls. ✺

allkemi . 1 . 2013

svampkemi

På KTH testar forskarna nu ett par substanser som ser lovande ut mot
så kallade oomyceter, algsvampar som bland annat attackerar lövträd.

B

runröta på potatis, sjuka bokar i Pildamms
parken i Malmö och i Söderåsens nationalpark och angrepp i fiskodlingar för enorma
värden. Allt orsakas av så kallade algsvampar,
oomyceter. Det är oomyceter av släktet Phytophtora
Infestans som ligger bakom större delen av användningen av fungicider i Sverige på grund av svampens
angrepp på potatis.
Det finns Phytohptoraarter som angriper ek och al,
idegran och blåbär, med flera. Alla har dock inte tagit
sig till Sverige ännu.
Erik Alexandersson forskar vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp tillsammans med 15 andra för att
utveckla motståndskraftiga (resistenta) sorter av främst
potatis. Det är en svår uppgift eftersom algsvampen är
en mästare på att övervinna resistens.
– Vi använder både konventionella korsningsmetoder och genmodifiering, men resistensen varar inte så
länge, i laboratoriet.
På KTH har man ett mer kemiskt/biologiskt angreppssätt. För två år sedan presenterade Vincent Bulone,
professor i bioteknologi, och hans medarbetare resultat
som visar att om man blockerar ett par av de enzymer
som krävs för uppbyggnaden av oomycetens cellvägg,
så dör den.
– Substansen vi använde är dyr och inte särskilt
miljövänlig men visade mekanismen. Nu letar vi efter
lämpligare substanser, berättar Vincent Bulone. Hittills
har de hittat ett par som är lovande.
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Växter angrips av algsvampar, människor av sjukdomsalstrande bakterier. Vi har hittills kunnat lita till en av
1900-talets uppfinningar, antibiotikan. Men nu räknas
antibiotikaresistenta bakterier som ett av de stora globala hoten. Vi har helt enkelt använt för mycket antibiotika på fel sätt och skapat bakteriestammar som
ingenting biter på.
Bakterier kan utveckla resistens på flera sätt. Bakterien
Streptomyces griseus ur vilken antibiotikan streptomycin
utvinns är naturligtvis resistent mot streptomycin. Men
resistens uppstår också genom mutationer.
En bakterie som fortplantar sig på 20 minuter ger
69 miljarder bakterier på 12 timmar. Av dem har ca 0,3
procent en slumpmässig DNA-mutation och därav ca
0,5 procent en mutation som ger ökad överlevnad i den
miljö de lever i, t ex antibiotikaresistens.
Bakterier kan dessutom överföra delar av sitt DNA
till andra bakterier, inom samma fylum, bakteriestam.
Om människan var lika promiskuös skulle vi kunna
byta gener med varg, blåval eller sjöpung. ✺

Oomyceter
Oomyceter eller algsvampar orsakar stora skador på växter och djur t ex kräftpest, potatisbladmögel (brunröta på
knölarna), skador i fiskodlingar och på träd.
Oomyceter sprids via zoosporer. På träd angrips finrötterna. Symptom är tjärliknande utsöndringar från barken
och gradvis döende krona utifrån och in.
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av Boel Jönsson och Richard Johnsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 9/2012

Liten, elak svamp får motstånd

nobelpriskemi

Illustration: x

Med stor skicklighet lyckades Brian Kobilka och hans grupp
få fram en högupplöst bild av en G-proteinkopplad receptor
(blå färg) när den är aktiv. Högst upp finns en ligand (gul) och
längst ned ett G-protein (rött), illustrerat i den här teckningen.

Nobelpriset i kemi

Receptorerna som styr ditt liv

av Kalle Lötberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 11/2012

Att kunna reagera, ofta blixtsnabbt, på en förändrad omgivning är
livsnödvändigt för allt levande. Årets Nobelpristagare i kemi har
visat hur det går till på cellnivå.

N

obelpriset i kemi 2012 belönar studier av G-proteinkopplade receptorer.
Receptorerna är också membranproteiner
och sitter i cellmembranet. Priset delas
av amerikanerna Robert Lefkowitz, Duke
University och Brian Kobilka, Stanford University som
har samarbetat under många år.
Det tog mer än 30 år av motgångar, uppfinningsrikedom, krångliga experiment, sinnrika nya lösningar
samt nya experiment för att avslöja dessa polypeptiders
struktur och deras funktionsmekanism.
Pionjären var Robert Lefkowitz. Han bevisade att
receptorerna faktiskt existerar genom att använda en
radioaktivt märkt molekyl som ligand och visa att den
band till receptorerna. Han gjorde sedan samma sak
med adrenalin.
Robert Lefkowitz och hans medarbetare tog också
1980 fram en modell för hur signaleringen går till: när
en ligand binder till receptorns yttre ända skickar den
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ett budskap in i cellen, och framkallar olika, ofta kraftfulla, reaktioner.
Så sent som 2011 lyckades Brian Kobilka och hans
grupp ta fram en högupplöst bild av hur receptorn ser
ut, i tre dimensioner, just när den är aktiv.
– Ett mycket imponerande arbete, med tanke på alla
knep de måste tillgripa. Ingen annan i världen skulle ha
kunnat göra detta, säger Gunnar von Heijne, professor
på institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms
universitet. Hans forskning handlar om hur membranproteiner tillverkas och sedan sätts in i membranet.
Receptorerna sitter i cellmembranet, som består av
ett dubbellager av fetter, fosfolipider. De sticker ut med
receptordelen på cellens utsida, och med den andra på
cellens insida.
När en signalsubstans binder till den G-protein
kopplade receptorn på utsidan, förändras strukturen i
den del som sitter på cellens insida så att den binder till
G-proteinkomplex som i sin tur sätter igång reaktioner

allkemi . 1 . 2013

inne i cellen. När exempelvis adrenalin utsöndras hos
människor, i blodet och i vätskan runt cellerna, är det
receptorerna som ser till att cellerna reagerar rätt. Då
aktiveras muskler, hjärta, blodkärl och lungor, medan
matsmältningssystemet avaktiveras. Allt för att vi ska
kunna kämpa eller fly.
Hos människor svarar G-proteinkopplade receptorer
för syn, lukt- och smaksinne och reagerar på ett stort
antal hormoner och signalsubstanser.
Redan i dag är, enligt flera källor, minst en tredjedel
av alla läkemedel riktade mot just G-proteinkopplade

receptorer. Beta-blockerare som bland annat används
som hjärtmedicin är ett viktigt exempel. ✺

Receptorer
De kallas både 7TM-receptorer och G-proteinkopplade
receptorer (GPCR) och är uppbyggda av en polypeptid med
sju alfahelixar, som alla penetrerar cellmembranet, och
sticker ut på bägge sidor.
G-proteiner är en grupp av proteiner som medverkar
i cellens signalsystem.

Nobelpriset i medicin eller fysiologi

Från tarmcell till groda

U

nder de första dagarna efter befruktning
består embryot av omogna så kallade
pluripotenta stamceller. De har potential att utvecklas till alla kroppens celltyper.
Resan från omogen till specialiserad cell ansågs tidigare vara oåterkallelig.
Den uppfattningen har årets två Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, John B. Gurdon, Gurdon Institute
i Cambridge och Shinya Yamanaka, Kyotouniversitetet,
totalt kullkastat, om än vid helt olika tidpunkter.
För femtio år sedan, av en händelse samma år som
Shinya Yamanaka föddes, genomförde John Gurdon ett
klassiskt experiment. Han visade att cellkärnor från specialiserade celler kan ge upphov till en hel organism. Han
ersatte cellkärnan i en grodas äggcell med cellkärnan från
en mogen cell som hämtats från ett grodyngels tarm.
Äggcellen kunde ändå utvecklas till ett grodyngel – den
mogna cellkärnans DNA hade alltså bevarat all information som krävdes för att bilda alla slags celler i grodan.
Detta var tvärtemot tidigare forskning och möttes
länge med stor skepsis.
Drygt 40 år senare hittade Shinya Yamanaka ett annat sätt att backa cellers utveckling. Genom att finna de
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fyra gener som programmerar om mogna celler lyckades han backa till celler som sedan kunde utvecklas till
en rad olika celltyper, såsom bindvävsceller, nerv- och
tarmceller. Resultaten publicerades 2006 och fick snabbt
stort genomslag.
Enligt Anna Wedell, professor i medicinsk genetik
på Karolinska Institutet har Nobelpristagarnas upptäckter öppnat upp enorma möjligheter.
– Men det finns många problem kvar att lösa innan
behandlingar baserade på stamceller kan bli verklighet,
Man måste till exempel försäkra sig om att en sådan
cellterapi är säker. ✺

Stamceller
Potensgraden anger till vilken grad stamcellen kan differentiera. Totipotenta stamceller är de allra tidigaste
cellerna i embryot, och har förmågan att bilda vilken celltyp som helst i organismen. Pluripotenta stamceller
kan ge upphov till alla celler i en vuxen individ. Multipotenta stamceller ger enbart upphov till en närbesläktad familj av celler, t ex hematopoetiska celler som
blir blodceller. Unipotenta stamceller kan endast ge
upphov till en enda differentierad celltyp.
Källa: Wikipedia
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av Felicia Lindberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 11/2012

Genom att backa cellers utveckling tillbaka till stamcellsstadiet har
Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin förändrat synen på cellers
formbarhet.

planetkemi

Liv på Mars
Finns det liv på Mars eller har det någonsin funnits? Just nu rullar
det fjärrstyrda kemilabbet Curiosity runt på planeten och analyserar
yta och atmosfär på jakt efter livstecken.

av Kalle Löthberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 9/2012

C

uriosity, som väger 900 kilo, ska förutom
att leta efter spår av liv även utföra grundliga analyser av atmosfären och av mineraler och mark. I uppdraget ingår också att
studera förutsättningarna för människor att vistas på
planeten. All skadlig strålning ska mätas.
Med bättre analysinstrument än någonsin tidigare är
Curiosity väl rustad för sitt uppdrag. Den drivs av värme
som uppstår när plutonium-238 sönderfaller och som
ska räcka i minst ett Marsår, 687 jorddagar.
I tidigare projekt med solceller har energiförsörjningen upphört på grund av damm och stoft på cellerna.
Curiositys arbetsplats är Gale-kratern som är 15 mil
i diameter. Den uppstod för fyra miljarder år sedan vid
ett meteoritnedslag.
Mycket tyder på att det tidigare funnits vatten i kratern – en nyckelfaktor för liv. Vissa mineraler uppstår
bara i närvaro av vatten och i dem kan spår av levande
organismer finnas.
Hälften av utrymmet i fordonets analyslabb upptas
av SAM, Sample Analysis at Mars. Det är en box med
tre instrument för att identifiera organiska ämnen:,
en gaskromatograf, en masspektrometer och en laserspektrometer. Curiositys robotarm samlar in proverna.
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Laserspektrometern mäter de exakta isotopkvoterna av
kol och syre i koldioxid samt spårhalter av metan och
dess kolisotoper. Det ger ledtrådar till att förstå hur atmosfären och vattnet på Mars har förändrats genom
årmiljonerna.
CheMin är ett instrument för röntgendiffraktion och
fluorescens som undersöker mineralprover i form av
uppsamlat pulver. Varje mineral har en bestämd kristallstruktur och kan identifieras. Syftet är att utröna vilken
roll vattnet spelat i uppkomsten av mineral på Mars.
På Curiositys mast finns ett av de mer spektakulära instrumenten, en LIBS, Laser-Induced Breakdown
Spectrometer. Den kan analysera klippor och sten på
upp till sju meters håll med en ultrakort laserpuls (1,4
miljoner watt) som förvandlar en liten punkt av stenen
till plasma. Ljus från plasmat analyseras av tre spektrometrar som tillsammans täcker våglängder mellan 240
och 850 nanometer.
På Curiositys robotarm sitter även en alfapartikelröntgenspektrometer som mäter förekomsten av kemiska
grundämnen i stenar och jord. Instrumentet måste sitta på armen eftersom alfapartiklar (heliumkärnor utan
elektroner) har väldigt kort räckvidd, cirka 10 centimeter i atmosfären på Mars. ✺
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läkemedelskemi

R

edan 1988 började dåvarande Astra sälja
sin inhalator Turbuhaler med läkemedlet
Pulmicort. Patentskyddet har gått ut för länge
sedan men ännu har ingen lyckats ta fram en
så kallad generisk kopia.
– Förutom själva läkemedlet måste du också utveckla inhalatorn som läkemedelsformuleringen ska
samarbeta med. Inhalatorn ska dosera, mata fram och
bereda läkemedlet samt tömma det till patienten; varje
gång på samma sätt. Inhalatorn ska sönderdela pulvret
så att det verkligen kommer ned i lungorna. Alla partiklar större än fem mikrometer fastnar i munnen. Det
är minst dubbelt så svårt som med ett läkemedel som
tas genom munnen.
Det berättar Orest Lastow, fysiker, som arbetat inom
läkemedelsindustrin länge, bland annat med att utveckla
en helt ny typ av inhalator för AstraZeneca.
Varför väljer man då att göra inhalationsläkemedel?
Sjukdomar som astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol) är effektivast att behandla på plats. Vissa
läkemedel, till exempel steroider mot astma, fungerar
väldigt dåligt om de tas via munnen. För att få samma effekt med ett piller som med inhalator skulle det behövas
många gånger högre dos, vilket ger svåra biverkningar.
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Hittills handlar det om få sjukdomar: astma, kol och
cystisk fibros. Inhalerat insulin för diabetiker är väldigt
dyrt jämfört med injicerat insulin. Så länge det bara
handlade om att ta fram ett alternativ för dem som inte
ville sticka sig övervägde därför nackdelarna. Nu vet
man att inhalerat insulin tas upp snabbare av kroppen
och kan tas i samband med måltid. Effekten kommer
direkt som hos friska personer. Därför har inhalator
utvecklingen tagit fart igen.
Direkt upptag i blodet gäller för många substanser.
– Sjukdomar som lunginflammation och tuberkulos som sitter i lungorna är lämpliga att behandla med
inhalerad antibiotika och flera sådana produkter är under utveckling, berättar Orest Lastow.
Hittills är det småmolekylära läkemedel som har utvecklats för inhalation men större biomolekyler kommer.
– Läkemedel som idag måste injiceras borde också
kunna tas via lungorna. Det pågår utvecklingsarbete
men biomolekyler är svårare att hantera.
Vacciner utvecklas också, till exempel mot mässling.
Ett pulver för inhalation är oftast hållbart i rumstemperatur vilket är en stor fördel i länder med dålig infrastruktur.
Man slipper också hanteringen av använda kanyler. ✺
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av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 3/2013

Andas djupt och läkemedlet tas snabbt upp av blodet som transporterar det till rätt ställe i kroppen. Bra för patienten, men att utveckla
inhalationsläkemedel är minst dubbelt så svårt som att utveckla piller.

DNA-kemi

Kartan över det mänskliga genomet utanför de proteinkodande sekvenserna
var i det närmaste helt vit, men är nu i bästa fall fläckig, säger Claes Wadelius,
professor i medicinsk genetik.

Att bygga en människa
av Felicia Lindberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 10/2012

Hur går det till när DNA-koden omvandlas till en människa och hur
regleras generna i olika celltyper? Snart kan svaren finnas i en all
deles ny instruktionsbok som ger bokstäverna liv.

A, G, C, T

– adenin, guanin, cytosin och tymin.
Det är de fyra kvävebaserna som instruerar hur en människa ska byggas. Den exakta följden
av flera miljarder av dessa kvävebaser i det mänskliga
genomet blev känd år 2001.
Det konstaterades då att bara runt 1,5 procent av
DNAt utgör våra drygt 20 000 proteinkodande gener.
De övriga 98,5 procenten, de icke-kodande sekvenserna,
kallades länge för ”skräp-DNA” eftersom ingen riktigt
visste vad de var bra för.
De senaste åren har man börjat inse att det i denna
mer outforskade kod döljer sig viktiga reglerelement som
instruerar när, var och hur generna ska bilda proteiner.

Encode (Encyclopedia of DNA Elements), bestående av
hundratals forskare världen över, tagit sig an.
Det initierades 2003 av amerikanska National Human
Genome Research Institute. Syftet var att skapa en uppslagsbok över funktionella element i vår arvsmassa för
att underlätta studier av gener och deras funktioner. Allt
samlas i en öppen databas, tillgänglig för alla.
– Tidigare har vi haft tillgång till människans kompletta genom, men vi har inte på ett bra sätt kunnat
tolka informationen för att förstå vad generna gör, hur
de regleras och vad som gör oss till människor, förklarar Claes Wadelius, professor i medicinsk genetik vid
Uppsala universitet.

Uppslagsbok. Arbetet med att försöka tolka den genetiska koden och förstå hur gener regleras i olika celltyper
återstår alltså. Den utmaningen har det stora konsortiet

Experiment. I september 2012 publicerades omfattande resultat från projektet i 30 vetenskapliga artiklar
i tidskrifterna Nature, Genome Research och Genome
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Biology. Totalt 1 649 experiment i upp till 147 olika celltyper beskriver funktionella element i genomet, områden i DNA som påverkar människans utveckling och
funktion.
En viktig slutsats är att de icke-kodande sekvenserna
har mycket större betydelse för genernas funktion än
vad man tidigare trott. Man fann att minst 80 procent,
men troligtvis mer av genomet är biologiskt aktivt. Det
förvånar inte Claes Wadelius.
Ledtrådar. Projektets betydelse sträcker sig från basala frågeställningar kring hur en gen bör definieras, till
ökad förståelse för genomets funktion i tre dimensioner.
Något som ger nya ledtrådar om olika sjukdomstillstånd.
Mycket av den medicinska forskningen har hittills
utgått från sekvensering av de proteinkodande DNAsekvenserna. Nu innebär den tekniska utvecklingen

att det görs allt fler analyser av det kompletta genomet.
– Vi har redskapen som krävs för att utforska vad de
här regionerna har för funktion och varför de kan kopplas till olika sjukdomar, säger Claes Wadelius.
Arbetet med att utforska det mänskliga genomet
är alltså långt ifrån avslutat och kommer kanske aldrig
att bli det. Men det är ett spännande arbete som kan ge
många svar om hur människan fungerar. ✺

Instruktionsbok
Encode, Encyclopedia of DNA Elements, inkluderar idag
32 forskningsinstitutioner och 442 medlemmar. Syftet är
att kartlägga funktionella element i både proteinkodande och icke-kodande regioner i människans arvsmassa.

Svenska metoder utmanar
Sverige har historiskt sett legat i framkant inom proteinforskningen. Nya
smarta metoder från Uppsala bidrar till
att vi återigen intar en stark position.

D

et började med Jöns Jacob Berzelius som
för ungefär tvåhundra år sedan var den första att mynta begreppet ”protein”. StockholmUppsalaregionens historia inom proteinforskning har
sedan dess varit imponerande.
En av de vanligaste metoderna för att studera proteiner, ELISA (enzymkopplad immunadsorberande analys), uppfanns 1971 av Eva Engvall och Peter Perlmann
vid Stockholms universitet.
Uppsala universitet kan bland annat stoltsera med
Nobelpristagarna The Svedbergs och Arne Tiselius arbeten kring proteinseparation genom ultracentrifugering respektive elektrofores.
– Regionen var länge världsledande inom proteinforskning och börjar nu återigen bli konkurrenskraftig,
säger Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid
Uppsala universitet.
Han utvecklar nya redskap för analys av biomolekyler och har gjort sig känd för sina nyskapande metoder
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för proteinanalys. Ulf Landegren tycker att proteomiken
är spännande och utmanande.
– När det gäller proteiner så skrapar vi än så länge
bara på ytan och det finns massor kvar att göra.
Teknikutvecklingen har inom proteomiken gått långsammare än inom DNA-analys och metoder som uppfanns på 1960- eller 70-talet används fortfarande.
En av Ulf Landegrens forskargrupps mest kända uppfinningar är så kallad proximitetsligering, eller proxi
mity ligation assay. Det är en metod som gör att det går
att mäta extremt låga halter av ett protein i sin naturliga miljö. Den kan användas för att ställa tidig diagnos
vid sjukdomar som Alzheimer och ligger till grund för
Uppsalabolaget Olink Bioscience. ✺

Proteomik
Proteomiken är ett växande forskningsfält som undersöker stora mängder data om proteiner, vanligtvis genom
att mäta proteinnivåer eller avbilda proteiners distribution i vävnader. Förhoppningen är ökad förståelse för
sjukdomsmekanismer och tidig diagnostik med hjälp av
nya biomarkörer.
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Jöns Jacob Berzelius

aktuellt

Överkonsumtion

■ Världskonsumtionen av råvaror
har ökat med 80 procent de senaste
30 åren, en ohållbar nivå som orsakar klimatförändringar, förlust av
biodiversitet, ökenbildning och jorderosion.
I en ny rapport (Dietrich, Giljum) redovisas för första gången siffror över
konsumtion, handel och produktivitet
för samtliga länder över tre decennier, 1980–2008. 18 länder utnyttjar

mer än tre fjärdedelar av resurserna och de 100 länder som förbrukar
minst bara 1,5 procent. Rapporten
extrapolerar fram till 2050 och resonerar kring strategier för en global,
grön ekonomi.
En väg är att använda så kallad
”best practise”, dvs den metod eller teknik som konsekvent visar sig
ge bättre resultat än andra.
Se http//seri.at/green-economies

Fler vill läsa kemi
■ Antalet sökande till kemilinjen ökade rekordartat när Örebro
universitet i höstas startade en
”CSI”-utbildning, en utbildning
i forensiskt inriktad kemi; analys av brottsplatser. Av 120 sökande antogs 30. Universitetet
kallar den treåriga utbildningen för analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot
forensik.
Till hösten startar en helt ny
utbildning i bioresursteknik vid
Umeå universitet, i nära kontakt
med industrin och med anknytning till flera, stora forskningsprojekt. Utbildningen ligger i gränslandet mellan
kemi- och bioteknik och ska ge verktyg för att skapa
nya, biobaserade produkter och förnybara energi
källor, särskilt med skogen som råvara.
Nästan 70 procent fler studenter sökte till kemiprogrammet på KTH hösten 2012, jämfört med 2011
efter en kampanj som också riktade sig till gymnasie
lärare i kemi.
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Snubblade över nylon
■ Cancerforskare vid Duke Cancer Institute i USA har
upptäckt en molekyl för hållbarare nylonframställning. Egentligen studerar de genetiska förändringar
för att förstå tumörutveckling men har snubblat över
kunskap inom ett helt annat område.
En nyckelkomponent i nylonproduktion är adipinsyra
som framställs ur olja med en energikrävande process.
Dukeforskarna identifierade en mutation i hjärn
tumörer som förändrar funktionen hos ett enzym. De
fick en känsla av att samma mutation skulle kunna förändra ett besläktat enzym och ge upphov till ett som
behövs för ”grön” tillverkning av adipinsyra ur billiga
sockerarter. Det fungerade. Nu återstår det tuffa jobbet att skala upp processen.
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Pengaregn
■ ”Nu kan jag testa djärvare idéer som tar lite längre tid att genomföra, men där belöningen blir stor om vi lyckas”, säger Charlotte PlatzerBjörkman, docent vid Uppsala universitet.
Hon forskar om en ny generation tunnfilmsolceller gjorda av de vanliga ämnena koppar, zink, tenn och svavel och är en
av 30 utvalda Wallenberg Academy Fellows.
De får dela på 220 miljoner kronor i
den största, privata satsningen hittills
på unga, lovande forskare i Sverige.
En annan av de 30 är David Drew
som flyttar från Imperial College
London till Stockholms universitet, där han tidigare doktorerat. Han ska försöka framställa
detaljerade bilder av hur glukostransportören GLUT ser ut
med hjälp av röntgenkristallografi.

Största evenemanget

■ »Det var spännande att få veta vad man kan
använda kemin till. Jag fastnade allra mest för föreläsningen om konstgjort blod, och för en annan
om hur man kan tillverka fungerande benvävnad.«
Det säger Anna Adolfsson, Soltorgsgymnasiet,
Borlänge. Hon och Kersti Kämpe var två av cirka
350 gymnasister som var stipendiater på årets Berzeliusdagar. Som vanligt var middagen på fredagskvällen högt uppskattad.
– Det var en jättehärlig tillställning med god mat
och bra spex och det var kul att träffa likasinnade,
säger Anna Adolfsson.
Berzeliusdagarna anordnas årligen av Svenska
Kemistsamfundet.

Superkol

■ En ny, superhård form av kol har
skapats av ett internationellt fors-
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karlag vid Advanced Photon
Source, Argonne National
Laboratory. Materialet är
en hybridform av kol
som till och med kan
repa diamant.
Forskarna krossade kol-60-molekyler,
som kallas buckybollar
mellan två diamant
prober tills bollarna
kollapsade i en ny hårdare form.
Kol-60 kan i experimenten kristallisera
tillsammans med olika
typer av lösningsmedel,
med olika periodicitet, vilket möjliggör syntes av en rad
olika kolmaterial.
Resultaten publiceras i tidskriften Science (Lin Wang).

Jättegenom kartlagt
■ Svenska forskare har nu kartlagt större delen
av granens arvsmassa som är sju gånger större än
människans.
Granprojektet, the Spruce Genome Project, startade 2010 vid Umeå Plant Science Centre.
Nu har forskarna lyckats kartlägga nära tre fjärdedelar av granens jättegenom, som ryms i 12 stora kromosomer. Själva generna, de DNA-kodande
sekvenserna, är inte många fler än hos människan.
– Resten består av repetitiva, icke-kodande sekvenser. De flesta organismer verkar ha en effektivare mekanism för att göra sig av med sådana
sekvenser, säger professor Pär Ingvarsson, Umeå
universitet, som leder satsningen.
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