alLKeMi

En tidning för blivande kemister
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BIOELEKTRONISK KEMI I ÖGAT
En kontaktlins med en sensor som mäter
glukoshalten hos diabetiker direkt
i tårvätskan – det kan bli ett av resultaten
av Sergey Shleevs forskning.

MERA TRÄ I TANKEN
Det är dyrare att framställa biobränslen
än att pumpa upp olja, särskilt om man
vill använda cellulosa som råvara,
men nu börjar utvecklingen ta fart.
I Örnsköldsvik produceras gröna
kemikalier.
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Forskare från Australien och Kina har
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smärtlindring än morfin.
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TUNGT VATTEN I TELEMARK
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ATOMSLÖJD GÖR DIN SMARTPHONE
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Ulf Ellervik har skrivit två böcker om kemi:
»Njutning. Berättelser om kärlek, känslor
och kemi« och »Ond kemi, berättelser om
människor, mord och molekyler«.

Tio norska motståndsmän satte den 28
februari 1942 i norska Telemarksfjällen
stopp för Hitlers kärnvapendrömmar.

De tunna filmer som sveper in
industrins bearbetande verktyg i
ett motståndskraftigt lager och som
också bygger upp i stort sett all
mikroelektronik, hänger på kemin.

AKTUELLT
Vägda utbildningar. Analys för fuskfri fisk. Vassaste datorn. Färgade
fossil. Brinnande intresse. De vann
kemikampen. Nya framtidsyrket.

NOBELPRIS 2013
I år var det den teoretiska kemin som
tog hem Nobelpriset, som en spegling av
teorins växande betydelse för att verkligen
få koll på molekylerna.

VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE?
Årets nobelpristagare i kemi, Martin Karplus, Michael Levitt och Arieh Warsel, har spelat stor roll för
utvecklingen av den teoretiska kemin. En kemigren som fått ökad betydelse på senare tid.
Åttondeklassen från Tokarpsskolan i Linköping har också fått pris. De vann klasstävlingen i Kemikampen. Kevin Haglund från Södertälje vann det individuella priset i samma tävling. Kanske hade de
upptäckt Kemikampen här i Allkemi.
Vill du också bli en vinnare? Då kan kristallografi vara en intressant vetenskap att ägna sig åt.
Från att tidigare ha handlat om forskning på kristaller, har kristallografin utvecklats till en metod
för att studera alla fasta material. I år är kristallografin särskilt intressant med tanke på det Internationella kristallografiåret och de senaste åren har kristallografin varit inblandad i allt fler nobelpris.
Men oavsett om du väljer att satsa på kristallografi eller någon annan kemiinriktning så kan en
sommarforskarskola vara en både rolig och spännande upplevelse. Alla kemister är nämligen vinnare.
Arbetsmarknaden ser ljus ut och den som ägnar sig åt kemi har chans att utveckla nya produkter av
gröna råvaror eller utveckla andra material som är avgörande för hållbar utveckling. På baksidan av
Allkemi finns information om några sommarforskarskolor.
Trevlig läsning!

Ulla Nyman, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
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OMSLAG:

Cellulosa i sockerrör kan bli etanol.
Läs mer på sidan 6
Foto: Shutterstock

AKTUELLT

Störst på biogas
■ Nu har världens första, stora anläggning för kontinuerlig produktion av biogas, metan, invigts i Göteborg. GoBiGas
är en demonstrationsanläggning på 20
megawatt biogas, som räcker till att driva
15 000–20 000 bilar per år. I början förgasas

träpellets. När anläggningen är inkörd och fungerar bra ska råvaran
tas från skogen i form av skogs
avfall, grenar och toppar.
I nästa etapp vill Göteborg Energi
bygga en minst fyra gången större anläggning som ska drivas kommersiellt. Den ska
kunna försörja 60 000–100
000 bilar med bränsle. Förutsättningen är att man hittar finansiering. Produktion
av biobränsle är dyrare än
fossilt bränsle.
Om allt skogsavfall i Sverige tas tillvara som biogas
skulle det ge 60 miljarder kilovattimmar per år, tillräckligt för att driva 6–8 miljoner
personbilar.

Kristallernas år
■ 2014 har av FN utsetts till det internationella
kristallografiåret. För 400 år sedan upptäckte och
beskrev Kepler iskristallers symmetri. 1914 fick
bland andra Max von Laue Nobelpriset för upptäckten att röntgenstrålning genomgår diffraktion
när den passerar en kristall. Diffraktionsmönstret
som då uppstår gör det möjligt att noggrant bestämma var atomer sitter i en molekyl.
Idag studeras alla fasta material med kristallo
grafi. Det är kristallografin som ger upphov till de
datorgenererade bilder av molekyler vi ofta ser
numera. Teknikutvecklingen och ökad datorkraft
gör det möjligt att se även icke kristallina material på nära håll.
Du kan läsa mer och se bilder på www.kristall2014.se.

Värsta sinnet
■ Tio ”grunddofter”, på samma sätt
som det finns fem bassmaker, har
identifierats av en forskargrupp vid
Bates College (Castro, PLOS
One). Forskarna har
använt statistiska
metoder för att
beskriva dofterna. Deras
arbete ska nu
byggas ihop
med en kemisk struktur
bank för att
försöka koppla
doft till molekylär
struktur.

De tio dofterna är: vällukt, trä/harts,
fruktig, kemisk, mint, söt, popcorn, cit
ron, samt två otrevliga dofter: rutten och
stickande.
Enligt en helt ny studie
(Science, Bushdid et al)
kan människan känna igen upp mot en
biljon dofter! Det är
otroligt mycket mer
än vad man sagt tidigare. Med synen
kan vi skilja på några miljoner färger och
med hörseln på knappt
en halv miljon toner.

BIOBENSIN.Om man gör cellulosaetanol
av hälften av all halm i EU ger det
22 miljarder liter etanol.
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Klurig biofärg

■ Professorn i polymerteknologi, Mats Johansson, KTH, har tillsammans med stål- och
färgbranschen utvecklat en biobaserad takplåtsfärg baserad på rapsmetylester (RME). Stålföretaget SSAB har på kort tid sålt nära hundra
tusen ton förlackerad plåt. Den kemiska finessen med RME är att det fungerar som lösningsmedel under tillverkning, applicering och tills
färgen kommer in i härdningsugnen. Där blir
RME en permanent komponent i färgen istället
för att förångas. Övriga i projektet är Lantmännen samt färg- och kemikoncernen Akzo Nobel.
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AKTUELLT

Marie-Curie-träff
■ Marie Curie-dagen anordnas två gånger per termin av Göteborgs Universitet och
Chalmers för att inspirera gymnasieelever
att läsa kemi och biologi. Varje gång kommer två klasser, från olika skolor. Sök-

Träbatteri
■ I oktoberavsnittet av American Chemical
Societys (ACS) prisvinnande podcast-serie
beskrivs ett batteri gjort av en supertunn
skiva trä belagd med tenn. Det ser ut att
kunna bli en uthållig, effektiv och miljövänlig energikälla.
Enheten är tusen gånger tunnare än ett
papper. Forskarna utgick från att träfibrer
är mjuka och av naturen designade för att
hålla mineralrikt vatten, ungefär som elektrolyten i ett batteri. Som anod används miljövänligt natrium istället för litium. På labb
har forskarna lyckats ladda ur och ladda om
batterierna 400 gånger.
Forskarna rapporterar resultaten i Nano
Letters (Liangbing Hu och Teng Li). Podcasten finns på I-Tunes och www.acs.org/
globalchallenges.

”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.
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trycket brukar vara högt. Så här tyckte två
av besökarna i november förra året:
Carl Rydholm, Hulebäcksgymnasiet:
– Dagen var jättebra, faktiskt. Vi har lyssnat på föreläsningar och allt har varit väldigt positivt. Labben var bra förberedd.
Boel Nilsson, Hulebäcksgymnasiet:
– Det var väldigt intressant att få se hur
de jobbar här och prova på laborativt arbete
under vägledning av doktorander.
– Jag vet inte vilken väg jag vill gå i framtiden. Det som intresserar mig mest just nu
är nog den gröna biologin. Men även där
har ju kemin en väldigt viktig roll.
– Det bästa var labben. Väldigt roligt och
bra var också att IT-Gymnasiets naturklass
kom hit – att vi fick träffa elever från en
annan skola.

Hjärnstädning viktigt
■ Rengöring av hjärnan kan vara
anledningen till att vi sover, enligt en
ny studie på möss (Science: Xie et al).
Slutsatserna bygger på upptäckten av

SCIENCE. ”Science in the
Classroom” är en ny, webb
baserad gratistjänst för bättre
undervisning från tidskriften
Science, scienceintheclassroom.org. Målet är att alla ska läsa minst en vetenskaplig publikation innan de
lämnar skolan och Science
står för verktygen, inklusive
lärarhandledning.

det glymfatiska systemet. Det är hjärnans
eget nätverk av avloppsrör, som transporterar ut material ur hjärnan och vars
aktivitet ökar under sömnen.
Studien visar att celler i hjärnan, förmodligen gliacellerna, krymper under
sömnen så att vätska kan spola rent mellan dem. Utrymmet inuti hjärnan ökade
med 60 procent när mössen sov. I ett
försök visade det sig att betaamyloid,
ett protein kopplat till alzheimers,
försvann snabbare ur hjärnan när
försöksdjuren sov. Forskarna tror
att problem i detta rengöringssystem
kan ligga bakom flera sjukdomar som
drabbar hjärnan.

BETONG. Att betong tar upp
och binder koldioxid ur luften
under hela sin livscykel är
inget nytt. Men nu har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds Tekniska
Högskola och Cementa
räknat ut hur mycket det är.
Betongkonstruktioner
i Sverige tar årligen upp
300 000 ton koldioxid.

PENGAR. 20 unga forskare
får 10 miljoner kronor var
i programmet Framtidens
Forskningsledare (FFL) av
Stiftelsen för Strategisk
Forskning, för att bygga upp
en självständig forskning.
De 20 forskar bland annat om
stamceller, biomolekyler,
solcellsmaterial och
DNA-nanoteknologi.
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SENSORKEMI

En kontaktlins med en sensor som mäter glukos
halten hos diabetiker direkt i tårvätskan – det
kan bli ett av resultaten av Sergey Shleevs
forskning.

S

ergey Shleev är professor i biomedicinsk
teknologi vid Malmö högskola. Han har en
bred bakgrund inom elektrokemi, biokemi och
biomedicinsk teknologi i Ryssland och Sverige.
Idag arbetar han med att undersöka enzymer, kroppens
egna katalysatorer, och hur de kan användas i så kallad
bioelektronik. Hans forskning gör det möjligt att utveckla självförsörjande kontaktlinser som kan användas för att mäta halterna av biomarkörer i tårvätskan.
– Idén föddes år 2008 när jag läste om en amerikansk forskare som visade att det går att sätta in elektronik i kontaktlinser.
– Jag funderade på hur man skulle kunna driva elektroniken och förstod att min forskning om bioenergi
skulle komma väl till pass, berättar Sergey Shleev.
För diabetiker kan det i framtiden bli möjligt att få
en kontinuerlig mätning av glukoshalten genom en bioelektronisk lins, istället för blodprover.
– Trenden går mot metoder där man inte behöver
sticka hål på huden utan istället analyserar tårvätska,
svett eller saliv.
Tidigare studier har visat att glukoshalten i tårvätskan
speglar glukoshalten i blodet.
Mätvärdena kan överföras från linsen på två olika
sätt. Antingen optiskt, med en display integrerad med
linsen, eller genom radiosignaler som skickar informationen till en dator, en smartphone eller varför inte
direkt till läkaren.
– Vi samarbetar med forskare vid Lunds universitet.
De forskar på displayer och elektronik som kan sättas
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in i linsen, berättar Sergey Shleev.
Det gäller att få in tekniken i den tunna linsen, som
måste kännas bekväm, vara kostnadseffektiv och säker.
Sergey Shleevs forskning inom bioelektrokemi ger
lösningen till vilken energikälla som kan användas för
att driva elektroniken i linsen. En första modell (prototyp) av linsen som drivs med hjälp av omvandling av
askorbinsyra och andra ämnen i tårvätskan ska snart
testas i djuförsök.
Om tekniken börjar användas skulle man kunna
mäta andra molekyler, så kallade biomarkörer, i tårvätskan, till exempel dopamin som är ett tecken på
glaukom (grön starr).
Den teknik som linsen innehåller idag fungerar på
volymer i pikoliterområdet.
– Nästa steg är att göra sensorn mer selektiv så att
den endast mäter glukos och inte andra sockermolekyler som laktos. Detta kan man göra med hjälp av enzymer. Arbetet är mycket internationellt och vi har flera
samarbeten på gång. Vi kan inte göra allt på egen hand,
berättar Sergey Shleev.
– I framtiden kan bioelektronik bli användbar till
annat än biomedicinska ändamål. Bland annat till att
navigera eller av studenter för att se på film under
föreläsningarna.
– Flera elektronikföretag har hört av sig till oss för
att få veta mer om tekniken.
Han understryker dock att det är lång väg kvar till
en fungerande produkt och att linsen kanske rentav
aldrig når marknaden. Det handlar ju om forskning. ✺

5

av Erika Lindbom ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 11/2013

Bioelektronisk kemi i ögat

BIOBRÄNSLEKEMI

av Kalle Lötberg och Pelle Oskarsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift 10/2013

Tillverkning av
andra generationens etanol
bygger på att cellulosan i råvaran
bryts ned till jäsbara sockerarter,
t ex med hjälp av
enzymer.

Mera trä i tanken
Det är dyrare att framställa biobränslen än att pumpa upp olja,
särskilt om man vill använda cellulosa som råvara, men nu börjar
utvecklingen ta fart. I Örnsköldsvik produceras gröna kemikalier.

I

nbicons anläggning i Kalundborg, Danmark –
här omvandlas 30 000 ton halm till 5,4 miljoner liter bioetanol. På köpet får man 30 000 ton
biobränslepellets och 30 000 ton melass varje år.
Det är en demonstrationsanläggning, storleken innan
en fullstor, kommersiell fabrik.
– Praktisk drift där vi visar att tekniken går att skala
upp är A och O för att kunna sälja den runt om i världen, säger Carsten Birkeland Kjær, informationschef på
statliga Dong Energy som äger Inbicon.
Både Kina och Brasilien ska göra stora satsningar
på cellulosabaserad bioetanol.

Bioetanol

Första generationens bioetanol (1G-etanol) bygger på
jäsning av jordbruksprodukter som spannmål, majs och
sockerrör. Den kritiseras för att den konkurrerar med
livsmedelsproduktion.
Andra generationens biodrivmedel (2G-etanol) bygger på att bryta ned cellulosa, ofta restprodukter som
halm, stjälkar och blast från sockerrör och majs till jäsbara kolhydrater.
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Brasilianska Gran Bio bygger ett bioraffinaderi för
en miljard kronor som ska stå klart 2014. Råvara är cellulosarester från sockerrör.
Det gröna kemi- och biodrivmedelsföretaget Sekab
i Örnsköldsvik producerar drygt 80 000 ton gröna kemikalier per år av 1G-etanol. En av dem är biobränslet
ED95 för tunga fordon.
– Den snabbast växande marknaden är för distributionsfordon i stadsmiljö, säger Sekabs vd Anders
Fredriksson. ED95 fungerar lika bra som diesel, men
minskar CO2-utsläppen med 90 procent och ger nästan inga partikelutsläpp.
Företagets kemiverksamhet är främst inriktad på
att omvandla bioetanol till acetaldehyd och etylacetat.
Acetaldehyd är en baskemikalie i färg- och plastindustrin och i läkemedel och kosmetika. Eetylacetat är ett
lösningsmedel.
– Allt fler företag efterfrågar kemikalier ur förnybara
råvaror, säger Anders Fredriksson.
– Inte bara våra råvaror är fossilfria, utan även energin vi tar in i anläggningen.
I ett fristående bolag sker forskning och utveckling
om produktion av 2G-etanol. Forskningen där anses
vara i toppklass i världen. ✺
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NJUTNINGENS KEMI

Ulf Ellervik har skrivit två böcker om kemi: »Njutning. Berättelser om
kärlek, känslor och kemi« och »Ond kemi, berättelser om människor,
mord och molekyler«.

V

isst är det underbart att ligga och lata sig på en
sommaräng och titta upp på molnen som byter
form mot den ljusblåa bakgrunden. Så inleder
Ulf Ellervik, professor i organisk kemi och populärvetenskaplig författare, en artikel om lättjans kemi. Den
ingår i en artikelserie om de sju dödssyndernas kemi som
han skrivit för Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift.
Utgångspunkten är hans bok, Njutning. Berättelser om
kärlek, känslor och kemi. Artikeln fortsätter:
”När ljus träffar partiklar sprids det i alla upptänkliga
riktningar om partiklarna är mycket mindre än ljusets
våglängd. Synligt ljus har våglängder mellan 390 och
770 nanometer, miljarddels meter. Molekylerna i gaser
som syrgas och kvävgas är omkring 1 000 gånger mindre och fungerar utmärkt för att sprida ljus.
Ljus av olika våglängd, och därmed färg sprids olika mycket. I kvävgas, som utgör fyra femtedelar av atmosfären sprids blått ljus omkring fyra gånger kraftigare än rött. Effekten blir att himlen ser ljusblå ut, så
länge solen står tillräckligt högt över horisonten. Det
blåa ljuset gör att solen ser gulaktig ut trots att solljuset egentligen är vitt.
Även större partiklar, med ungefär samma storlek som ljusets våglängd, sprider ljus. Det kallas för
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Miespridning, efter den tyske fysikern Gustav Mie. Mjölk
har lagom stora partiklar för att effektivt sprida ljus.
Prova själv genom att lysa genom ett glas vatten med
en laserpekare. Strålen syns ganska tydligt genom vattnet. Häll sedan i en liten mängd mjölk i glaset så ser du
hur ljuset från laserpekaren sprids ut i alla riktningar.
Med lagom mängd mjölk i glaset kan strålen fås att bilda en liten kula av ljus.”
Du kan läsa fler av Ulf Ellerviks artiklar om de sju
dödssyndernas kemi på www.kemivarldenbiotech.se.
Ulf Ellerviks senaste bok är ”Njutning. Berättelser
om kärlek, känslor och kemi”. Så här förklarar han
varför har skrivit den: ”Efter en bok om kemins mörka
sidor, ’Ond kemi’, kändes det logiskt att fortsätta med
dess ljusa sidor.”
”Njutning” ger läsaren massor av vetande om kemi
och biokemi med många utblickar och historiska notiser.
Ett exempel: När en del av oss njuter av starka kryddor utsätter vi oss faktiskt frivilligt för en inflammation
av slemhinnorna i munnen.”Att äta råbiff med ett berg
av riven pepparrot och en försvarlig klick dijonsenap är
i grunden ganska likt att se en skräckfilm på bio – det
ger en känsla av hanterbar fara – och vår hjärna skickar
ut en belöning i form av signalsubstansen dopamin.” ✺
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av Ulf Ellervik och Ulf Ulfvarson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 10/2013

Lugnets blåa färg
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Med stningen.

KLONK

Teorin tog hem Nobelpriset

Energin styr i kemins värld
av Kalle Lötberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 11/2013

I år var det den teoretiska kemin som tog hem Nobelpriset, som en spegling av teorins växande betydelse för att verkligen få koll på molekylerna.

K

emin har alltid varit en experimentell
vetenskap. Det mesta vi vet i dag kommer
från experimentella iakttagelser och mätningar. Fysiken har länge haft en lite annorlunda profil och teorierna har ofta kommit
före experimenten.
I både fysik och kemi sker naturligtvis ett ständigt
växelspel mellan teorier och experiment, men kemin
har haft en slagsida åt experimenthållet.
– Kvantkemin satt länge fast i system där experimenten hade hunnit så oerhört mycket längre, och då kunde
experimentalisterna vara lite avfärdande, och konstatera
att ”Jaha, nu vet vi med ännu större noggrannhet att det
inte går att göra He2”, säger Sven Lidin, kemiprofessor i Lund och ordförande i Nobelkommittén för kemi.
– Men i dag kan man förutsäga oerhört mycket med
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teoretisk kemi; i enkla kemiska reaktioner egentligen
allt. I mer komplicerade system, med väldigt många
atomer, blir det betydligt svårare.
De tre Nobelpristagarna 2013 har spelat stor roll för
den teoretiska kemins utveckling.
– De har hjälpt oss att koppla samman de enkla modellerna med de komplicerade, så att vi kan hantera mycket större och mer komplexa system, säger Sven Lidin.
De inledde den process som i dag gör det möjligt att
i datorn modellera de reaktioner som sker i all kemi.
Modelleringar har framgångsrikt utförts med bland annat enzymer och katalysatorer. Vidareutveckling av pristagarnas arbeten och allt kraftfullare datorer har gjort
den teoretiska kemin mer användbar och nyttig.
Men det kräver en kompromiss mellan kvantkemi
och molekylmekanik. Det är inte lätt att kombinera de
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NOBELSPRISKEMI

Årets Nobelpristagare i kemi lyckades gifta ihop klassisk kemi med kvantkemi. Schrödingers katt blir sams
med Newton.

två. Men alternativet – att beräkna alltihop med kvantmekanik (Schrödingerekvationer) blir ändå mycket svårare och kanske onödigt.
En som jobbar med dessa problem dagligen är Ulf
Ryde, professor i teoretisk kemi vid Lunds universitet.
När han och hans medarbetare ska analysera ett enzym
börjar de oftast med proteinets kristallstruktur.
– Många tror att kristallstrukturerna –nästan 100 000
har publicerats – är helt experimentellt framtagna, säger
han. Men i själva verket ingår teoretiska beräkningar,
sådana som årets pristagare tagit fram, till cirka 50 procent. Experimentella rådata ger för lite information för
att vi ska få reda på den exakta positionen av alla atomer.
– Trots det har bortåt tio Nobelpris delats ut för kristallstrukturer under årens lopp, utan att teoriberoendet klargjorts. Årets pristagare borde ha belönats för
länge sen.
– Energin är det som styr i kemins värld. Varken experiment eller kristallstruktur i sig avslöjar energierna;

KLONK
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Martin Karplus, amerikansk och österrikisk medborgare. Född 1930 i Wien, Österrike, professor emeritus,
Harvard University, Cambridge, MA, USA. Chef för Biophysical Chemistry Laboratory, Frankrike.
Michael Levitt, amerikansk, brittisk och israelisk medborgare. Född 1947 i Pretoria, Sydafrika. Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.
Arieh Warshel, amerikansk och israelisk medborgare.
Född 1940 i Kibbutz Sde-Nahum, Israel. Distinguished
Professor, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA.

FRÄÄÄS!

Teoretisk kemi

Inom teoretisk kemi används fysik för att förklara kemiska fenomen. Under senare år har störst fokus legat
på kvantkemi, det vill säga användandet av kvantmekanik för att lösa problem inom kemin. Teoretisk kemi kan
grovt delas upp i områdena elektronstruktur, dynamik
och statistisk mekanik. Områden kan ingå i olika grad när
man försöker förutsäga kemisk reaktivitet.

Schrödingers katt

Det är ett tankeexperiment signerat av den österrikiske
fysikern Erwin Schrödinger för att visa det märkliga i att
en kvantpartikel kan befinna sig i två tillstånd samtidigt.
I en låda med lock placeras en radioaktiv atom med en
halveringstid kort nog för att inträffa under experimentet, t ex en timme. Det behövs en detektor som reagerar
när atomen halveras. Detektorn kopplas till en anordning
som kan frisläppa lite gift. Om atomen halveras, frisätts
giftet. En katt placeras i lådan och vi väntar en timme.
Är katten nu vid liv eller inte?
Hade katten varit en kvantpartikel hade svaret blivit
både och, tills vi öppnar dörren till lådan och tittar efter.
Då är katten antingen död eller levande.
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de måste man beräkna teoretiskt. Men de teoretiska
beräkningarna innehåller många approximationer, så
de teoretiska resultaten måste kontrolleras med experiment. Därför sker ett väldigt fruktbart samarbete mellan
experimentell kemi och beräkningskemi.
– Man måste gå fram och tillbaka. Man får strukturer
och input från experiment, och så kommer beräkningarna och ger energier och föreslår mekanismer, och så
kan man testa dem, återigen med experiment. Det är
så det går till nu för tiden, säger Ulf Ryde. ✺

SMÄRTKEMI

Scolopendra subspinipes mutilans.

Tusenfoting lindrar mer än morfin
Forskare från Australien och Kina har upptäckt en molekyl i giftet
hos en tusenfoting, som ger kraftigare smärtlindring än morfin.

av Erika Lindbom ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 12/2013

N

är natriumkanaler i cellväggen öppnas
flödar natrium in i cellen och gör att en
signal kan sändas till andra nervceller.
En mutation i DNA som påverkar en viss natriumkanal, Nav1.7, leder till att man inte längre kan
känna smärta.
Nu har forskare upptäckt en molekyl, en peptid, i giftet hos enkelfotingen Scolopendra subspinipes mutilans
som kan blockera samma natriumkanal och därmed
motverka smärta.
– Tusenfotingens gift gör att den kan fälla byten som
insekter, spindlar, grodor och till och med vissa typer
av fladdermöss, berättar Eivind Undheim, doktorand i
den australiensiska forskargruppen vid University of
Queensland.
– Gifter hos till exempel tusenfotingar består av komplexa blandningar med hundra- eller tusentals olika
typer av molekyler och toxiner. Många av gifterna har
utvecklats för att djuret ska kunna paralysera sitt byte
genom att blockera dess nervsignalering.
I studien “mjölkades” enkelfotingarna genom att giftkörtlarna stimulerades med elektriska impulser. För att
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kunna hitta en intressant molekyl i giftet testades alla
molekylernas affinitet (bindningsförmåga) till Nav1.7.
– Sedan valde vi ut en specifik peptid och injicerade
den i en musmodell. Där jämförde vi hur väl peptiden
lindrade mössens smärta jämfört med saltlösning (negativ kontroll) och med morfin, berättar Eivind Undheim.
Resultaten visade att peptiden har en 150 gånger
högre affinitet till receptorn Nav1.7 än till andra typer
av Nav-receptorer. Dessutom gav den en högre smärt
stillande effekt än morfin.
Ett stort antal personer i världen, ungefär 18 procent
i Sverige, lider av kronisk smärta.
– Kronisk smärta är svårt att behandla på ett säkert
och effektivt sätt. En långvarig behandling med opioider,
som morfin, leder till nedreglering av opioidreceptorer
i kroppen. Det innebär att smärtlindringen försämras,
behandlingens effektivitet minskar och att risken för
att utveckla beroende ökar.
Den enda kända bieffekten när Nav1.7 blockeras är
förlust av luktsinnet. Därför kan läkemedel som blockerar Nav1.7 bli en viktig behandlingsmetod för kronisk
smärta. ✺
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ISOTOPKEMI
VATTENKEMI

Tungt vatten i Telemark
Tio norska motståndsmän satte den 28 februari 1942 i norska
Telemarksfjällen stopp för Hitlers kärnvapendrömmar.

F

ör att framställa kärnvapen behövs den
klyvbara isotopen uran-235 eller plutonium-239. Den som först lyckades framställa
fungerande kärnvapen skulle antagligen vinna
andra världskriget. USA testade båda möjligheterna.
Tyskland försökte framställa plutonium-239.
För att tillverka plutonium krävs att uran-238 bestrålas med neutroner och för att processen inte ska skena används en moderator. Tyskarna valde att använda
tungt vatten som de kunde ta från en anläggning i det
ockuperade Norge.
1933 upptäckte de amerikanska forskarna Harold
Urey och Edward Washburn att när de elektrolyserade
vatten för att framställa vätgas, fick vattnet allt högre
densitet. Efter långvarig elektrolys vägde det nästan 10
procent mer och döptes till tungt vatten.
I tungt vatten är syret bundet till en annan väteisotop,
deuterium, dubbelt så tung som vanligt väte. För sitt arbete om väteisotoper fick Urey Nobelpriset i kemi 1934.
Tungt vatten smakar och ser likadant ut som vanligt vatten.
Vanligt vatten har faktiskt en svagt blå nyans. Det
krävs dock att du tittar genom ett två meter långt rör
fyllt med helt rent vatten för att färgen ska synas. Färgen
beror delvis på vätebindningar. Då varje vattenmolekyl

rycker och drar i sina grannar absorberas en del av det
synliga ljuset. Främst rött ljus absorberas vilket ger havet sin djupt blå färg.
Tungt vatten är färglöst. Kokpunkten ligger en dryg
grad högre och tung is smälter först vid fyra plusgrader. Det beror på att deuterium är dubbelt så tungt som
vanligt väte, vilket förändrar styrkan i vätebindningarna.
Växter som vattnas med tungt vatten slutar växa och
fiskar dör. Orsaken är isotopieffekten. Den ger många
kemiska reaktioner helt andra hastigheter när isotoper
byts ut. I kroppen gör en större mängd tungt vatten att allt
kommer i obalans. Men för att avlida av tungvattenförgiftning krävs 20 till 30 liter, inget man sväljer av misstag.
För att framställa en liter tungt vatten måste 30–40
liter vanligt vatten elektrolyseras och för det krävs mycket
energi. Den norska staden Rjukan skapades när Norsk
Hydro 1934 byggde en anläggning för att framställa salpeter. Rjukanfossen, ett 104 meter högt vattenfall, gav
den nödvändiga energin.
En biprodukt från anläggningen blev ca 12 ton tungt
vatten årligen som såldes till forskare runt om i världen.
När tyskarna 1940 ockuperade Norge blev anläggningen
ett viktigt mål för de allierade att förstöra.
De norska motståndsmännen lyckades spränga anläggningen och klara sig ut förbi de tyska soldaterna. ✺

av Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, Lunds universitet ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 12/2013
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Tungt vatten

NANOKEMI

av Henrik Pedersen, docent oorganisk kemi, Linköpings universitet,
ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 11/2013

x

Atomslöjd gör din smartphone
De tunna filmer som sveper in industrins bearbetande verktyg i ett
motståndskraftigt lager och som också bygger upp i stort sett all
mikroelektronik, är mycket kemiberoende.

T

unna skikt eller filmer av olika material spelar en enorm betydelse i dagens samhälle.
Glasögonlinsen förses med en antireflekterande
film som dessutom skyddar mot repor. Kolvar i
bilmotorer beläggs med smörjande filmer för att klara
slitage bättre. Fönster kan ges en tunn film som bryter
ner smuts med hjälp av solljus och verktyg håller längre
med en hård ytbeläggning.
Dessa tunna filmer kan vara från ett par atomlager
till ett par hundra mikrometer (tusendels millimeter)
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tjocka. Som jämförelse är ett mänskligt hårstrå ca 75
mikrometer i diameter.
Tunnfilmssyntes sker ofta från gasfas och delas in i
två typer: de som bygger enbart på fysikaliska principer
och de som främst använder kemi. De kallas physical
vapor deposition (PVD) respektive chemical vapor deposition (CVD).
I PVD-metoder skapas en atomär ånga genom att
man slår ut atomer ur ett fast material. Ångan får kondensera till en film. Vid CVD skapas filmen genom ke-
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Gasflöde

Desorption av
biprodukter

Gasfasreaktioner
Desorption
Diffusion på ytan
Transport till ytan
Nukleation

Tillväxt vid
atomära steg

Film
Substrat

miska reaktioner mellan molekyler, både i gasfasen och
på ytan där man vill ha filmen.
Tunnfilmssyntes med CVD bygger på ett konstant
flöde av gas över ytan som man vill belägga med filmen.
Gasen är en blandning av molekyler som innehåller de
atomer som behövs för att bygga upp filmen.
De första CVD-processerna rapporterades redan i
slutet av 1800-talet. Bland annat gjordes kolfibrer för
de första varianterna av glödlampan med CVD.
Elektronikindustrin har varit en av de viktigaste drivkrafterna i utvecklingen av CVD, främst med metallorganiska molekyler. Den första artikeln om MOCVD
(metallorganisk CVD) från 1968 beskrev syntes av galliumarsenidfilmer, GaAs.
Man kan göra de flesta tänkbara filmer med CVD
och vi är alla helt beroende av olika CVD-processer i
vår vardag.
De flesta verktyg som används för att svarva och fräsa
i metall, till exempel när man ska göra en bil, är belagda
med en hård film som gjorts med CVD. Den hårda filmen ökar livslängden på verktyget många gånger om
och gör bilen billigare att tillverka.
De vanligaste hårda filmerna är titankarbonitrid,
TiC1–xNx, och aluminiumoxid, Al2O3. Dessa filmer syntetiseras med relativt enkel kemi; Al2O3 framställs genom reaktion mellan aluminiumtriklorid och vatten:
2 AlCl3 (g) + 3 H2O (g) → Al2O3 (s) + 6 HCl (g)
All elektronik i våra datorer och telefoner byggs upp av
lager av tunna filmer med olika elektriska egenskaper.
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CVD, främst en variant av CVD kallad atomic layer deposition (ALD), är den helt dominerande processen för
syntes av de väldigt tunna filmer som bygger upp bland
annat processorchipen i dagens datorer.
Det är ingen överdrift att säga att utan CVD hade
inte dagens elektronik funnits! ✺

Atomsyntes

Att syntetisera tunna filmer av utvalda atomer kräver
komplex kemi. Utgångsmolekylerna, eller prekursormolekylerna, späds ut i en bärgas som fungerar som lösningsmedel och ger rätt koncentration av molekyler för
filmsyntesen. Knepet är att få rätt molekylfragment att
släppa rätt atom på ytan och låta övriga atomer i fragmentet lämna ytan som stabila biprodukter. De svåraste
atomerna att få att bilda tunnfilmer är metaller. Därför
används metallorganiska molekyler. Se figuren ovan.

13

AKTUELLT

Analys för fuskfri fisk

■ Sedan 2009 har organisationen Marine Stewardship Council utfört DNA-analyser för att verifiera
att MSC-certifierade produkter är
rätt märkta. Kraven på ett hållbart
fiske är högt ställda. Ett krav är att
förpackningen innehåller det som
påstås. I senaste rapporten analyserades 320 produkter från 14 fiskarter
och 15 länder.
99 procent av de MSC-märkta pro-

dukterna var rätt märkta. I Sverige var alla
29 märkningar korrekta. En mindre studie
av icke-MSC-certifierade produkter visade
att fem procent av dessa var felmärkta.
Alvaro Martinez Barrio, Uppsala universitet, vidareutvecklar DNA-analyser
för att spåra fiskbestånd.
– Vi vill kunna visa inte bara vilken art
utan även vilket bestånd en fisk tillhör. I
dagsläget är det möjligt endast för torsk,
säger han.

Vägda utbildningar
■ Kemi- och bioteknikutbildningarna klarade sig relativt bra
i Universitetskanslersämbetets
utvärdering av drygt 360 ingenjörsutbildningar. Bäst av de tekniska högskolorna klarade sig
Chalmers. Sex av de 19 civilingenjörsutbildningar som får högsta betyg (mycket hög kvalitet)
finns där.
Utvärderingen bygger främst
på granskning av hur (totalt
4 000) examensarbeten uppfyller ett antal av utbildningsmålen.
Civilingenjörsutbildningarna i kemiteknik vid Chalmers, Karlstads och Uppsala universitet får högsta
betyg. Att KTH inte lyckades få något högsta betyg på
sina kemiutbildningar förvånar Per Berglund, professor i biokemi och KTHs prodekanus.
– Våra studenter är populära i industrin och framgångsrika.
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Vassaste datorn
■ Superdatorn Triolith vid Linköpings universitet
har uppgraderats till 1 600 noder och är nu Nordens
vassaste. Den klarar hela 407,2 så kallade teraflops,
biljoner flyttalsoperationer per sekund. En enkel 2,5
GHz-processor klarar teoretiskt 10 gigaflops.
Främst används Triolith inom kemi och material
vetenskap, vid teoretiska beräkningar för att få fram
nya material och molekyler med bättre egenskaper,
det område som kammade hem årets Nobelpris i kemi.
Andra användningsområden är exempelvis klimatsimuleringar eller flödesdynamik, där man beräknar
sådant som hur blodet virvlar och flödar i hjärtat och
hur luft strömmar runt flygplanskroppar.
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AKTUELLT

Färgad fossil
■ Genom att analysera rester av pigmentet melanin i fossil från utdöda reptiler har forskare vid bland annat Lunds universitet, visat att
djuren var mörkt färgade. Tre reptiler undersöktes: en 55 miljoner år
gammal havslädersköldpadda, en 85 miljoner år gammal mosasaurie och en fisködla som levde i havet för 196-190
miljoner år sedan. Pigmentet utvanns från
mörka skinnpartier.
Färg gav förmodligen positiva effekter som reglering av kroppstemperatur, kamouflage och UV-skydd.
Tidigare har forskare fått gissa
sig fram till dinosauriers färgteckning. Studien har publicerats i tidskriften Nature.
Lundaforskaren Johan
Lindgren arbetar med att hitta biologiskt material i fossil
och analysera det. Fossilen kan
innehålla rester av fett och proteiner. Vissa forskargrupper tror
sig ha funnit DNA-rester i skelettet.

De vann kemikampen
■ Nästan 500 skolklasser och drygt 5 500 personer från hela landet deltog i tävlingen Kemikampen
i höstas, som blev en succé. Klasstävlingen vanns
av en åttondeklass från Tokarpsskolan i Linköping
som samlade mest poäng. Det individuella priset
tog Kevin Haglund, 15, från Södertälje.
Tävlingsansvarige Per Thorén, Chalmers och Molecular Frontiers, är nöjd. Han jobbar nu med en
ny version av webbplatsen MoleClues, med målgrupp 10–18 år.
Den 20–21 maj hålls Molecular Frontiers öppna
symposium i Stockholm.
– Vi kan sponsra resebidrag för elever, säger Per
Thorén. Vi vill att många ska komma.

Brinnande intresse

■ Sebastian Norman vid Uppsala
universitet läser parallella program.
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Han är just klar med kandidatexamen
i kemi och har drygt ett år kvar på lärarutbildningen.
– Det behövs lärare som brinner för de ämnen som de lär
ut. Idag råder brist på kemi
lärare. Jag ser det som en
spännande utmaning att
öka intresset för naturvetenskap hos eleverna.
Samtidigt håller han dörrarna öppna för att arbeta
med forskning på ett företag.
Vid Karlstads universitet
antogs i höstas betydligt fler
till den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Den
riktar sig till dem som redan har en
ämnesutbildning och vill jobba som
lärare. Sedan 2011 räcker det med
kunskaper i ett ämne.

Nya framtidsyrket
■ Kemister blir mer attraktiva på arbetsmarknaden den kommande femårsperioden, enligt
en prognos från Naturvetarna. I dag är arbetsmarknaden för kemister i balans, men på fem års
sikt bedöms efterfrågan bli större än tillgången,
både på nyutexaminerade och erfarna kemister.
Det finns cirka 5 000 yrkesverksamma kemister
i Sverige, enligt en prognos från Naturvetarna.
Ofta efterfrågas breda kemister som kan projektledning, ekonomi, marknadsföring och juridik.

15

B

Returadress:
Allkemi / Industrilitteratur
Box 345
641 23 KATRINEHOLM

Sommaräventyr!
☛ Naturvetenskaplig forskarskola i Karlskoga
www.fsik.se

☛ AstraZenecas sommarforskarskola
sommarforskarskolan.se

☛ Sommarakademi i Stenungsund
molekylverkstan.se

I Stenungsund finns ett internationellt kemikluster bestående av AGA, Akzo Nobel, Borealis,
Ineos och Perstorp, på Tjörn finns Akvarellmuseet, i Göteborg finns Chalmers. Tillsammans
bjuder de in till fyra dagars spännande aktiviteter med kemi i fokus.
Tid: 12–15 augusti
Plats: Stenungsund, Tjörn och Göteborg
Vänder sig till kemiintresserade gymnasieelever som läst Kemi 1 på NA- eller TE programmen
och som börjar åk 3 till hösten. Det är kostnadsfritt att delta och ToR-resa från hemorten ingår.
Maila en halv A4 om varför just du ska få delta till: catarina.lindfors@molekylverkstan.se.
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