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Att doktorera i strukturbiologi är
spännande men sätter också tålamodet
på prov, skriver Jennie Sjöhamn. Hon
har drygt ett halvt år kvar av sin forskar
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Karolina Broman vid Umeå universitet
har undersökt hur elever på gymnasiet
uppfattar kemiämnet och varför.

Forskare vid bland annat Lunds
universitet har kommit på hur pigmentet
melanin, som gör oss bruna, skyddar
huden från solens ultravioletta strålning.
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TÄND FÖR EN LJUSARE FRAMTID!
I slutet på mars firas Earth Hour, en symbolhandling som vill belysa hur viktigt det är att ta klimathotet
på allvar. Förändringarna av klimatet är ytterst allvarligt. Det är ett av de största hot vi människor står inför,
men ibland kan det kanske vara bättre att tända ljuset i stället för att släcka det om vi ska åstadkomma
förbättringar både för klimatet och för oss människor.
Det var precis vad 2014 års Nobelpristagare i kemi gjorde. Genom att ”tända” fluorescerande molekyler
har de sprängt gränsen för vad ljusmikroskopet klarar. Nu kan forskarna se till och med enskilda små
molekyler inne i cellerna. Något som kan bli betydelsefullt för att hitta botemedel mot sjukdomar som
alzheimer och parkinson.
Även 2014 års Nobelpris i fysik handlar om ljus. De tre pristagarna har uppfunnit en ny energisnål
och miljövänlig ljuskälla – den blå lysdioden (LED).
För oss i Sverige innebär LED att vi idag kan få belysning som är 20 ggr effektivare än glödlampor
och som dessutom har 20 ggr längre livslängd. För barn och unga i utvecklingsländer innebär det
bland annat att fler kan få tillgång till belysning vid läxläsning på kvällarna.
År 2015 är det Internationella ljusåret. Så tänd lamporna både på högskolor och företag och forska
för en hållbar framtid. På sid 8 och 9 kan du läsa mer om 2014 års nobelpris.
Trevlig läsning!

Ulla Nyman, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

VILL DU PRENUMERERA?
Som elev eller lärare kan du beställa
en gratisprenumeration på:
www.ikem.se
FRÅGOR OM DIN PRENUMERATION?
Industrilitteratur
0150-133 30
info@industrilitteratur.se
REDAKTÖR
Boel Jönsson
boel.j@mentoronline.se
SKRIBENTER
Boel Jönsson, Erika Lindbom,
Felicia Lindberg, Jennie Sjöhamn,
Karolina Broman
GRAFISK FORM
Julian Birbrajer
trance@julian.nu
BILDBYRÅ
Shutterstock Images, Corbis
POSTADRESS
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna
Box 55915
102 16 Stockholm
Tryck: åtta45, 2015

2

allkemi . 1 . 2015

OMSLAG: Rutnätsceller (grid cells)
i hjärnans koordinatsystem.
Bild: Nobelprize.org.

AKTUELLT

Natrium avslöjat
■ Den spektakulära, pyrotekniska reaktionen mellan alkalimetaller som natrium,
och vatten har inte förklarats ordentligt,
förrän nu.
Explosionen handlar inte enbart om att

den vätgas som alkalimetaller frigör
från vatten antänds. Det börjar som
något betydligt märkligare, en slags
igelkottsreaktion hos metallen.
Det hela avslöjades med hög
hastighetskamera. Reaktionen startar mindre än en millsekund
efter att en metalldroppe träffar vattnet. Efter 0,4 ms skjuter
spjut av metall ut från droppen.
Förklaringen gjordes med
kvantmekanisk datorsimulering
och visade sig bero på så kal�lade solvatiserade elektroner
(omgivna av vattenmolekyler).
Resultatet blir en så kallad
Coulombexplosion.
Nature:
10.1038/nature.2015.16771
Youtube:
https://www.youtube.com/
watch?v=LmlAYnFF_s8

Disputation och Rio
■ Anna Laurell har valt en ovanlig karriär genom att kombinera djupt intresse för organisk
kemi och assymetrisk syntes med boxning på
OS-nivå. Hon har nyligen disputerat.
”Min boxningskarriär är väldigt viktig för mig
och därför har mina doktorandstudier fått ta paus
vissa perioder.” Anna satsar på en plats i nästa
OS, i Rio 2016, trots att hon har vunnit både VM
och EM. Det som fick Anna in på organisk kemi
var en inspirerande föreläsare på en av de första
kurserna vid LTH. ”Han gjorde kopplingen mellan kemin och verkligheten på ett så självklart
och fängslande sätt.

Plastpåsodling i öknen
■ Paul Hudson är kemiingenjör och
forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Han
arbetar i SciLifeLabs
lokaler i Solna med
forskningsprojektet Center
for Metabolic
Engineering.
Målet för hans
forskargrupp
är att få cyanobakterier att tillverka butanol.
– Butanolmolekylen innehåller mer
energi än olja. Dessutom
kan den användas som bränsle direkt i
fossilbränslemotorer.
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Cyanobakterierna har fått nya gener för
att tillverka de enzymer som krävs
för att producera butanol. Men
de måste bli mycket effektivare.
– Vi letar nya bättre
enzymer och kollar
på miljontals gener
från olika organismer i SciLifeLabs
gendatabas.
Gruppen arbetar
också med att öka
värmet åligheten hos
cyanobakterierna. Målet
är nämligen att kunna odla
dem i plastpåsar i öknen.
NATRIUM. Förekommer i biologiska sammanhang alltid som natriumjoner och är ett nödvändigt grundämne för människor och djur.

Smart batteri

■ Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat ett batteri med återvunnet litium och
biobaserade material från alfalfagroddar och
tallkåda. Återvinningen sker med låg energiåtgång och kemikalier som etanol och vatten.
Litiumjonbatterier är mycket lovande för produkter i framtida energisystem, men lider av
flera resurs-och miljömässiga problem.
”Vi har kunnat återvinna litium i så hög grad
att ett nytt batteri med Li2CO3 från ett återvunnet batteri som enda Li-källa, levererar 99
procent av kapaciteten i det gamla. I dagens
återvinningsprocesser återvinns inte Li (utan
främst Co och Ni)”, förklarar Daniel Brandell,
docent vid institutionen för kemi, Uppsala universitet och en av forskarna bakom idén.
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AKTUELLT

Förnybart kolväte
■ Finska och brittiska forskare har för
första gången lyckats producera förnybar
propan, ett kolväte som ingår i gasol, med
hjälp av genetiskt designade E. coli-bakterier. Mängden propan är bara en tusendel
av vad som skulle krävas för kommersiell

produktion, men man hoppas kunna
skala upp processen inom 5–10 år.
Forskarna valde propan eftersom det enkelt kan transporteras
ut från cellen som gas och sedan
med liten energiåtgång omvandlas till flytande form.
I framtiden vill man
använda tekniken
på cyanobakterier
(blågröna alger) för
att tillverka bränsle
direkt från solljus.
Resultaten har publicerats i Nature.

Hjärnan styr febern
■ Prostaglandiner är viktiga för kroppens
normala funktion, men vissa av dem orsakar inflammation, smärta och feber. Men
de hormonliknande ämnena kan inte ta sig
från blodet in i hjärnan. Den skyddas av blodhjärnbarriären. De prostaglandiner som ger
oss feber tillverkas istället på hjärnans sida
av blodhjärnbarriären. Det visar en ny studie
vid Linköpings universitet.
När hypothalamus aktiverats kan den höja
kroppstemperaturen på flera sätt, till exempel
genom att dra ihop blodkärlen i händer och
fötter eller genom feberfrossa. Upptäckten
är en pusselbit som ger en ökad förståelse
för hur sjukdomssymptom utlöses. ”Vi vill
förstå de molekylära mekanismerna bakom
kroppens svar”, förklarar David Engblom,
docent i neurobiologi.

”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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Databas i källaren
■ Den svenska biohackerföreningen haft flera möten, bland annat på temat: bygg
BioNyfiken, som startade i höstas, har din egen DNA-databas.
”Det som för inte så länge sedan bara stora labb klarade med dyra maskiner och
specialistpersonal kan nu göras på hobby
nivå hemma i köket”, berättar Hannes
Sjöblad, en av organisatörerna. Fenomenet biohacking har funnits internationellt i ett tiotal år.
Andra teman för biohackerföreningen är smarta tatueringar och hur
man skapar en självlysande blomma.
”Vi välkomnar både amatörer och
proffs till våra träffar. Målet är en
rolig mötesplats där alla som vill kan
få lära sig hur olika biotekniska metoder fungerar.

JÄTTEMIKROSKOP. I september togs de symboliska första
spadtagen till bygget av ESS,
European Spallation Source i
Lund. Det blir världens mest
kraftfulla neutronkälla,
cirka 30 gånger starkare
än dagens ledande
anläggningar.

ÄDELT. En forskargrupp vid
Uppsala universitet har för
första gången upptäckt diamanter i svensk berggrund
vid Snasahögarna i Jämtland.
De är mycket mindre än
smyckesstenar men berättar
en unik historia om den
geologiska utvecklingen.

ANPASSNING. När vi lär oss
något nytt ökar mängden myelin i de nervbanor där inlärningen sker. Tidigare musstudier
har visat att celler som tillverkar myelin nybildas vid behov.
I en ny studie (Frisén) visas att
våra celler skruvar upp myelin
produktionen utan att bli fler.
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MODEKEMI

Svensk modeindustri ska bli bäst på hållbarhet med
hjälp av ett gott samarbete mellan forskare och modebransch. Men många nya processer och tekniker
måste utvecklas.

Kan gamla kläder bli som nya?

H

ållbart mode är målet med projektet
Future Fashion, finansierat av Mistra,
Stiftelsen för strategisk miljöforskning.
– Textil och hållbarhet är verkligen inne just nu.
Det säger Hanna de la Motte, forskare på Chalmers och
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Hon leder ett
av åtta programområden inom Mistra Future Fashion.
Hanna är organisk kemist och började som läkemedelskemist på AstraZeneca. Valet att doktorera ledde
henne in på materialforskning och cellulosa med målet att utveckla ett hållbart alternativ till fossilbaserade
superabsorbenter, som främst används i blöjor.
– Det är supereffektiva men plasttunga material.
Cellulosa däremot, är ett inhemskt material som kan
produceras hållbart.
– Materialforskning på molekylär nivå, hållbara material och mode blir en spännande kombination, säger
Hanna de la Motte.
Hannas programområde är ”Återanvändning, återvinning och sluthantering”.
– Vi förstår mycket bättre numera hur mycket fiberproduktion och textilier faktiskt belastar miljön. Även
modeindustrin pratar om hållbara fibertyper. Det dyker upp nya affärsmodeller, som att laga istället för att
köpa nytt. Vi forskare blir till och med kontaktade av
återvinningsstationer som undrar om det är bra att de
har klädinsamling.
– Intresset utifrån är mycket stort för våra resultat
och kunskaper.
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– Men samhället ställer väldigt höga användarkrav
på produkter/mode. Stora förändringar innebär dessutom oftast höga utvecklings- och processkostnader,
som sätter hinder i vägen.
Hannas grupp tittar på återvinning av bomull och
polyester. Hur ska vi kunna återvinna och få tillbaka
fiberkvaliteten?
– Vi menar att bomull måste lösas upp och spinnas
om, eftersom fibern förlorar så mycket i kvalitet och
styrka när den tvättas och används.
– Vi vill inte plocka isär cellulosamolekylen utan enbart lösa upp fibern. Cellulosalösningen går sedan ned
i ett så kallat koaguleringsbad där fibrillerna ska bilda
en ny, stark fiber.
Hanna de la Motte räknar upp tre problem som
måste lösas för att få återvinning av kläder att fungera:
Förslitningen, som gör att textilfibern måste lösas upp till
molekylär nivå för att återfå styrkan. Fiberblandningar,
till exempel polyester och bomull som ställer till problem och färgen. För att göra nya plagg av återvunnen
fiber måste färgen bort.
– När vi startade Mistra Future Fashion var det mycket
tal om återanvändning. ”Det där med återvinning löser
vi sedan,” sa man.
– Nu har det vänt och det finns en bättre förståelse
för hur många processer och tekniker som måste utvecklas. Att det är här en stor flaskhals sitter. ✺
av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 9/2014
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KÖRTELKEMI

Jan Johansson
och spindel av
arten Nephila
clavipes från
Florida.

Spindelns trådfabrik kartlagd
Hur klarar spindeln att producera en superstark proteintråd i en
hastighet av flera meter per sekund? Svenska forskare har tittat
inuti spinnkörteln och bland annat sett hur viktig pH-gradienten är.

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift 9/2014

Ä

ven om vi vet hur spindelns proteiner ser
ut och kan producera dem i bakterier (rekombinant) är vägen lång till att kunna
framställa naturens starkaste material,
spindeltråd, säger Jan Johansson, Karolinska
Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Han och forskarkollegan Anna Rising, har lett den
multidisciplinära forskningen kring spindlar som publicerats i PLoS Biology.
– För att framställa spindeltråd måste vi kunna härma spindelns spinnteknik.
Spindlar av arten Nephila clavipes från Florida skickades till ett labb i New York där doktoranden Marlene
Andersson dissekerade fram spinnkörtlarna och gjorde mätningar.
– Vi har kunnat kartlägga pH-gradienten i körteln
och den varierar betydligt mer än vi trott. Dessutom har
vi upptäckt att i spinnkörtelns vägg (epitelet) finns stora
mängder av enzymet karbanhydras som är nödvändigt
för att upprätthålla pH-nivåerna.
Jan Johansson beskriver spinnkörteln som ett löpande band där proteinerna går från löslig form (”tjock som
tandkräm”) till den sura utförsgången, där den starka
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tråden sätts ihop.
– pH-gradienten är mycket brant och det är betydligt surare där tråden bildas än man tidigare trott. Men
i den del av körteln där proteinerna lagras i löst form
är pH betydligt högre än väntat.
Marlene Andersson har också räkna ut koldioxidtrycket i körteln, en annan viktig parameter vid trådbildningen.
– Det är imponerande att spindeln kan spinna tråden med proteiner som hålls i lösning ända fram till
dess att den bestämmer sig för att göra tråden. Om det
blev tråd inuti körteln skulle det bli en stor klump av
proteinerna; inte bra för spindeln, säger Jan Johansson.
– När vi har studerat trådproteinerna (spidroiner)
visar det sig att den N-terminala och den C-terminala
delen av proteinet beter sig på helt olika sätt när man
förändrar villkoren, främst pH. Den N-terminala delen
blir stabil och dimeriserar medan den C-terminala bildar amyloida fibrer, samma typ av strukturer som förekommer i Alzheimers sjukdom, till exempel.
Spindeln skjuter inte ut tråden. Den fäster tråden
och drar sedan ut den ur körteln med hjälp av benen.
Spindeln kan producera flera meter tråd per sekund, till
exempel när den faller ned från en hög punkt. ✺
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Bilden illustrerar den rörelse fotosyntesproteinet utför under 7 pikosekunder. Den röda strukturen är de ljusabsorberande delarna av proteinet som
driver ”andningsrörelsen”.

SNABB KEMI

Med extremt ljusstarka röntgenpulser från en frielektronlaser visar
Chalmersforskare hur ett fotosyntesprotein rör sig när det utsätts
för stora mängder energi.

Proteinandning filmad

F

rielektronlasern LCLS (Linac Coherent
Light Source) vid Stanforduniversitetet i
USA kan producera röntgenstrålning som
är mer än en miljard gånger starkare än
konventionella synkrotroner och öppnar nya möjligheter inom strukturbiologin.
Sedan 2009 har professor Richard Neutze och hans
forskarteam vid Göteborgs universitet genomfört åtta
experiment vid LCLS för att studera membranproteiner
på atomnivå. Nu vill forskarna också förstå hur biomolekyler rör sig.
– Vi har studerat ett protein från det fotosyntetiska
reaktionscentret i bakterien Blastochloris viridis, eftersom vi vill ta reda på vad det är som gör att fotosyntesen
är så effektiv, förklarar Richard Neutze.
Mer kunskap om naturens fotosyntes behövs för att
kunna härma processen.
I växter och vissa bakterier omvandlas solenergi
mycket effektivt till kemisk energi och det börjar med
att elektroner sätts i rörelse inuti proteinerna i det fotosyntetiska reaktionscentret. En fundamental fråga är
hur energin fångas upp och används. Richard Neutze
och hans forskargrupp försöker förstå på molekylnivå
hur det går till.
– I naturen är det laddningsseparerade tillståndet,
när elektronerna rör sig, en miljon till en miljard gånger
mer långlivat än vad man lyckats åstadkomma i konst-

gjorda system. Det är viktigt för att energin ska kunna
omvandlas till kemisk energi, förklarar Richard Neutze.
I sin nya studie visar forskarna hur proteinet går igenom en andningsliknande rörelse på bara några pikosekunder (den tid det tar för ljus att färdas 2 mm) när
det utsätts för stora mängder energi. Rörelsen börjar
med en intern explosion, inte helt olikt hur en jordbävning fortplantar sig från sitt epicentrum.
Laser fick ersätta solljus för att starta fotosyntesmekanismen. Genom att sedan skjuta stark röntgenstrålning
på det aktiverade proteinet fick forskarna stillbilder av
dess strukturförändring. Runt 50 bilder har sammanställts till en filmsekvens.
–Det är en ultrasnabb förändring som är ganska
anmärkningsvärd, säger Richard Neutze. Han var själv
förvånad över att proteinets struktur kunde förändras
på så kort tid som några biljondels sekunder. Eftersom
proteinet i experimentet bestrålades med mycket högre
energi än i naturen, återstår att ta reda på om rörelsen
även sker under inverkan av solljus. ✺

Synkrotron
Utrustning som utnyttjas för att accelerera laddade
partiklar – protoner eller elektroner – till mycket höga
energier då de skickar ut elektromagnetisk strålning.

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 10/2014
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Däggdjurscell.
Den skarpa
bilden är
tagen med
STED-mikroskopi.
Den lilla
till höger
med konven
tionellt ljus
mikroskop.

NOBELKEMI

Tre naturvetenskapliga Nobelpris men nio
nobelpristagare. Det krävs allt mer sam
arbete för att göra nya upptäckter och det blir allt svårare att dra skarpa gränser
mellan fysik, kemi och medicin. Det visar de upptäckter som belönats 2014.

Fysikpris till blått ljus

T

re forskare delar på 2014 års Nobelpris i fysik för
att ha uppfunnit en ny energisnål och miljövänlig
ljuskälla – den blå lysdioden (LED). Det är en uppfinning av största nytta för mänskligheten, i Alfred Nobels
anda. De nya LED-lamporna har gett hållbarare och effektivare alternativ till äldre ljuskällor. När Isamu Akasaki
och Hiroshi Amano, båda vid Nagoyauniversitetet samt
Shuji Nakamura, University of California, i början av
1990-talet fick ut de starka, blå strålarna från sina halvledare revolutionerades belysningstekniken.

Röda och gröna dioder hade funnits länge, men utan blått
ljus kan inte vitt ljus skapas. Trots stora ansträngningar
både inom forskarvärlden och industrin förblev den blå
lysdioden en utmaning under tre decennier. Pristagarna
lyckades. Vita LED-lampor ger starkt vitt ljus, har lång
livslängd och låg energiförbrukning. De utvecklas och
blir allt effektivare.
Ca en fjärdedel av världens elförbrukning går till belysning och LED-lamporna bidrar allt mer till att spara
på jordens resurser.

Medicinpris för hjärnans GPS

N

obelpristagarna i fysiologi eller medicin
har upptäckt en slags ”inre GPS” som gör
det möjligt att orientera sig i rummet. Halva
priset går till John O’Keefe britt/amerikan, och andra
hälften gemensamt till det norska gifta paret May-Britt
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och Edvard Moser. De får priset för upptäckterna av ett
positioneringssystem i hjärnan som gör det möjligt att
orientera sig i rummet.
År 1971 upptäckte John O’Keefe den första komponenten i positioneringssystemet. När en råtta befann sig
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Blå LED, LjusEmitterande Dioder.

May-Britt och Edvard Moser

på en viss plats i ett rum aktiverades alltid vissa nervceller i hippocampus i hjärnan. Andra nervceller i hippocampus aktiverades vid andra platser i rummet. O’Keefe
drog slutsatsen att dessa ”platsceller” (place cells) i hjärnan bildar en slags inre karta av rummet.
Upptäckten av den andra nyckelkomponenten i vår
inre GPS är relativt ny.
2005 publicerade May-Britt och Edvard Moser sina
resultat om ”rutnätsceller” (grid cells), som skapar ett
koordinatsystem för positionsbestämning i entorhinala

cortex, ett område i hjärnan. Det var när de kartlade nervsignaler som går in i hippocampus i råttans hjärna som
de upptäckte en förbluffande aktivitet i ett annat område
av hjärnan, entorhinala cortex. Här aktiveras rutnätscellerna i ett unikt mönster och bildar det koordinatsystem
som möjliggör navigation.
Hos patienter med Alzheimers sjukdom påverkas
ofta hippocampus och entorhinala cortex i ett tidigt skede, och den sjuka förlorar förmågan att orientera sig i
omgivningen.

T

re personer delar på 2014 års Nobelpris i kemi
”för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi” som innebär att man sprängt gränsen
för vad ljusmikroskopet klarar. Länge trodde man att
ljusmikroskopi aldrig skulle kunna ge en upplösning bättre än halva ljusets våglängd. Med hjälp av fluorescerande
molekyler har 2014 års kemipristagare snillrikt kringgått
den gränsen och tagit ljusmikroskopin till nanonivån.
Pristagarna är alla aktiva forskare och ingår i den växande grupp som leder utvecklingen inom nanoskopin.
Stefan Hell har tittat in i levande nervceller för att bättre
förstå hjärnans synapser. W E Moerner har undersökt
proteiner inblandade i Huntingtons sjukdom. Eric Betzig
har bland annat följt hur celler delar sig i embryon.
Två olika principer belönas. Den ena ligger bakom mikroskopimetoden stimulated emission depletion (STED).
Metoden bygger på att mikroskopet har två laserstrålar.
Den ena strålen stimulerar fluorescerande molekyler i
provet att lysa. Den andra släcker ner all fluorescens utom den i en nanometerstor volym. Genom att svepa över
provet, nanometer för nanometer, skapas en helhetsbild
med mycket hög upplösning.
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Den andra metoden, enmolekylmikroskopi, bygger på
att man kan slå på och av enskilda molekylers fluorescens, med hjälp av en variant av proteinet GFP (green
fluorescent protein). Många bilder tas av samma yta där
endast ett fåtal glest belägna molekyler får lysa åt gången. När de glesa bilderna läggs ovanpå varandra, skapas
en tät superbild.
Nanoskopin används numera världen över och och utvecklas hela tiden. Superupplöst fluorescensmikroskopi
används också på sjukhus även i Sverige.
– Fysiken i priset ligger i en väldigt smart optik. Den
mer utpräglade kemiaspekten av priset är upptäckten, i
båda teknikerna, att man kan gå över gränsen för upplösning genom att utnyttja fluorescerande proteiner.
Tillämpningarna finns inom biokemi och biologi.
– Här har vi alltså ett pris som kombinerar fysik, kemi
och biologi. Det är jätteroligt, tycker Anne L’Huillier, ledamot i Nobelkommittén för fysik och professor i atomfysik, Lunds universitet. ✺
Om du vill läsa mer om nya och gamla Nobelpriser och intervjuer med
pristagare, gå in på nobelprize.org

9

av Boel Jönsson och Felicia Lindberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 11/2014

Kemipris ställer in skärpan

Jennie
Sjöhamn,
doktorand
i strukturbiologi.

FORSKARKEMI

Så jobbar en doktorand
Att doktorera i strukturbiologi är spännande men sätter också tålamodet på prov, skriver Jennie Sjöhamn. Hon har drygt ett halvt år
kvar av sin forskarutbildning.

av Jennie Sjöhamn ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 9/2014

E

n kristallkrona hänger i ett stort rum och
gnistrar i solljuset. Tänk om du kunde räkna ut exakt hur den ser ut med hjälp av reflektionerna den skapar på väggarna. Denna bild
kan inom kristallografin översättas till en proteinkristall
som träffas av stark röntgenstrålning.
Vi kan idag ”se” var atomerna sitter i stora proteinkomplex genom att belysa en kristalliserad form av
proteinet med röntgenljus. Den kunskapen hjälper oss
förstå proteinets funktion och dynamik. Det underlättar utveckling av läkemedel och kan ge, exempelvis,
den kunskap som krävs för att härma fotosyntesen i
framtida solceller.
Jag jobbar på institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs Universitet som doktorand i
strukturbiologi med projekt som handlar om strukturlösning av aquaporiner. Redan på kandidatprogrammet
i biologi insåg jag att det gick att kombinera det bästa av
två världar och fortsatte på mastersprogrammet i kemi,
inriktning biokemi.
Aquaporiner är membranproteiner. De bildar porer i
cellens membran och transporterar vatten in i och ut ur
cellerna. Människan har 13 aquaporiner som är mycket lika i struktur men har olika specificitet. En av dem,
humant aquaporin 10, transporterar även glycerol och
andra sockeralkoholer.
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Kristallisering kräver stora mängder protein som
vi producerar i mikroorganismer. Cellerna slås sönder
och proteinet renas fram. Membranproteiner löses ut
från cellens membran med tvättmedelsliknande ämnen,
men som ändå behåller proteinerna aktiva. Att hitta ett
förhållande där proteinet ordnar sig i kristaller är svårt
och många hundra olika kan testas innan något som
liknar en kristall bildas.
En gång i månaden åker vi till en så kallad synkrotron för att använda den starka röntgenstrålningen där.
Vi laddar upp med snacks och koffeinhaltig dryck. Alla
kristaller som framställts de gångna veckorna ska nu
testas för diffraktion. Plötsligt händer det. Hela detektorn på datorskärmen fylls av små, välordnade prickar
som bildar vackra mönster. Kristallen diffrakterar! Alla
månader av slit i labbet för att producera, rena och kristallisera proteinet ger resultat!
Nästa gång hoppas jag det är en av mina kristaller...
Vanligtvis åker vi till synkrotronen vid ESRF i Grenoble,
men snart behöver vi inte åka så långt. Den ljusaste dagen 2016, den 21 juni, öppnar Max IV i Lund.
Min första kristall som diffrakterar tillräckligt bra
har låtit vänta på sig. Viktiga egenskaper hos en doktorand är tålamod och att kunna hålla hoppet uppe. För
trots allt, jag är bara en kristall från att lösa min första
proteinstruktur. ✺
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LÄRANDEKEMI

Karolina Broman vid Umeå universitet har undersökt hur elever på
gymnasiet uppfattar kemiämnet och varför.

Kemi är meningsfullt

av Karolina Broman ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 1/2015
och Felicia Lindberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 2/2014

E

leverna i Karolina Bromans studie menade
att det är typiskt för skolkemin att det alltid
finns ett korrekt svar som läraren vill ha.
– Alla som kan lite kemi vet att det är helt galet.
Kemiska reaktioner och kemiska problem kan nästan alltid förklaras på flera olika sätt. Att till exempel läkemedlet Tamiflu sprids i miljön har inte en orsak, utan flera:
det är vattenlösligt, polärt och påverkas kanske av pH.
I arbetet med sin doktorsavhandling inom kemididaktik (läran om lärande) har Karolina Broman bland
annat låtit elever testa kontext-baserat lärande. Det innebär att man utgår från kemin i ett sammanhang, kopplat
till vardagen. Läkemedel i miljön eller ungas konsumtion av energidrycker är sådana exempel.
Eleverna får sedan bedöma vilka faktakunskaper de
måste inhämta för att förstå hur man hittar läkemedlet
i avloppsvatten eller hur taurinmolekylen påverkar vår
kropp när vi dricker Red Bull.
Hypotesen bakom kontextbaserat lärande är att engagerade elever blir mer intresserade av att lära och avsikten är inte att undvika faktakunskaper. De utgör basen för att förstå större frågor, men man ska inte nöja
sig med fakta som läxor att lära utantill.
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Karolina Broman visar också i sin avhandling att elever
som tycker om naturvetenskapliga ämnen ofta har svårt
att se sig själva som kemister eller forskare. En orsak
tror hon är bristen på lockande förebilder.
– När jag diskuterade goda förebilder med eleverna
kom läkare i allmänhet upp som ett bra exempel. På
frågan varför just läkare fick jag ett något förvånande
svar: TV-serien Grey´s Anatomy. Kan det vara så att Dr
Shepherd och Dr Grey är viktiga förebilder för svenska
gymnasieelever?
Karolina Broman konstaterar att vi måste fundera över vilken bild vi vill ge av kemin och plocka fram
bättre förebilder.
– Min bild är att kemi är inte svårt, abstrakt och irrelevant utan meningsfullt, relevant och spännande!
Avhandlingen finns på Umeå universitets hemsida. ✺

Fler lärarstudenter
Antalet förstahandssökande till alla lärarutbildningar hösten
2014 var över 22 000, en ökning med 12 procent sedan 2013. Det
är tredje året i rad antalet sökande ökar kraftigt, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet. För ämneslärarutbildningar i matematik/NO teknik var ökningen hela 30 procent.
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FEMTOKEMI
NANOKEMI

Den minsta aktiva byggstenen
i jättemolekylen melanin
5,6-dihydroyindol-a-karboxylsyra.

Solskydd på 200 femtosekunder
Forskare vid bland annat Lunds universitet har kommit på hur
pigmentet melanin, som gör oss bruna, skyddar huden från solens
ultravioletta strålning.

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 10/2014

H

udpigmentet melanin omvandlar UVstrålningen till värme genom en blixtsnabb kemisk reaktion som skjuter iväg
protoner (positiva vätejoner) ur pigmentets molekyler, så snabbt att strålningen inte hinner ställa till med någon skada.
– Men vi har inte löst cancerns gåta, säger Villy
Sundström, professor i kemisk fysik vid Lunds
universitet.
Pigment i hud och hår består av två olika melanin:
eumelanin och pheomelanin.
– Vi fann att eumelanin omvandlar skadlig UVstrålning till värme med nära 100 procents effektivitet.
Under många år har forskarvärlden studerat biopolymeren melanin och försökt komma underfund med
mekanismen då molekylen absorberar ljus. I många
fotokemiska studier har man kunnat se att molekylen
snabbt deaktiverar det exciterade tillståndet. Men exakt
vad som händer, har man inte förstått.

Femtosekund

1 femtosekund (fs) = 10−15 sekunder, en biljarddels

sekund.
2,6 sekunder: den tid det tar för ljuset att gå till månen
och tillbaka, ca 760 000 km.
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– Det beror på att man har studerat hela pigmentet,
som är en jättestor molekyl, förklarar Villy Sundström.
– Studerar man något så stort kommer man med
största sannolikhet inte att förstå det mest fundamentala.
– Därför var vår utgångspunkt att fundamentala
processer, som ljusabsorption inte bestäms av hela
jättemolekylen utan sker i en liten enhet.
Den första frågan var vilken som är den minsta
funktionsbestämmande delen i pigmentet. Efter visst
sökande fann Villy Sundström vid universitetet i Neapel
en forskargrupp som forskat om melaninkemi i tre
generationer.
De tog fram de minsta byggstenarna i melanin, dvs
indol substituerad med hydroxyl- och karboxylgrupper. Två sådana hopkopplade byggstenar ger i stort sett
samma fotokemiska egenskaper som hela molekylen.
– Den gör sig av med överskottsenergin på 200
femtosekunder. Molekylen deaktiverar sig själv genom
att skjuta ut en proton.
Villy Sundström betonar att kemi naturligtvis handlar om att bryta en bindning, om strukturförändringar.
– Men även att flytta energi eller elektroner från
ett ställe till ett annat är kemi. Se på fotosyntesen till
exempel. ✺
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KARTKEMI

Efter tio års hårt arbete finns nu
en jättekarta över var de flesta av
våra proteiner uttrycks i kroppens
vävnader.

Proteinkartan
är ritad

av

Felicia Lindberg

ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 12/2014

F

orskarna i det unika HPA-projektet (Human
Protein Atlas) har med hjälp av antikroppar lyckats lokalisera runt 90 procent av
människans proteiner i alla större organ
och vävnader. Den första versionen av atlasen beräknades vara klar i slutet av 2015. Men teknikutvecklingen
har snabbat på arbetet och informationen finns redan
nu samlad i en stor bildatlas på www.proteinatlas.org.
– Nu vet vi ungefär vilka proteiner som finns på olika platser i människokroppen. Det känns otroligt bra,
säger Mathias Uhlén, professor på KTH som leder projektet sedan starten 2003. Det var i samband med sekvenseringen av människans hela arvsmassa som Mathias
Uhlén kom på idén att kartlägga alla mänskliga proteiner.
HPA-projektet lyckades få finansiering med 900 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
– Det har varit många tekniska utmaningar på vägen och ungefär en stor kris och ett katastrofmöte per
år. I efterhand kan jag konstatera att kriserna som vi
tagit oss igenom varit en av de roligaste delarna, säger
Mathias Uhlén.
Det som överraskat honom mest under resans gång
är att nästan hälften av alla 20 000 proteiner finns i alla
kroppens celler. Bara ett hundratal är unika för en viss
vävnad. Några kända exempel är insulin i bukspottkörteln, troponin i hjärtat och PSA i prostatan.
Att så många proteiner uttrycks på helt olika platser i kroppen kommer att förvåna läkemedelsbolagen,
tror han. Förutom att det är problematiskt ur ett biverkningsperspektiv visar de nya upptäckterna hur komplex
människans biologi är.
– Jag tror att vi inte ens om hundra år kommer att
förstå oss på den här komplexiteten.
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Atlasen innehåller 13 miljoner bilder av färgade vävnadssnitt, där proteinerna lokaliserats.
Den kan bli ett värdefullt forskningsverktyg och bidra till utvecklingen av nya läkemedel och diagnostik.
Antalet användare av databasen har ökat stadigt under
projektets gång och är idag uppe i 60 000 besökare per
månad från hela världen.
– Läkemedelsbolagen kan exempelvis snabbt ta reda
på var målproteinet för ett läkemedel finns i kroppen.
Arbetet med att fylla i de vita fläckarna på kartan
fortsätter.
– Vi letar aktivt efter biomarkörer som kan hjälpa till
att hitta sjukdomar innan de bryter ut, säger Mathias
Uhlén. ✺
En digital (och klickbar) poster av HPA-projektet finns på
http://poster.sciencemag.org/humanproteome
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Bara ett hundra
tal proteiner är
unika för en viss
vävnad. Ett par
kända exempel
är insulin i bukspottkörteln
och troponin
i hjärtat.

AKTUELLT

Kemin klickar igen
■ Nobelpristagaren K Barry Sharpless forskargrupp vid Scripps universitet i Kalifornien har hittat en ny, så
kallad klick-kemisk reaktivitet som
bygger på svavel och fluor. Klick-
kemi kallar man reaktioner som
sker oerhört kontrollerat. Riktiga
klickreaktioner är när två kemiskt
”inerta” föreningar fås att reagera i
vatten, under normalt tryck och utan
påtagliga biprodukter.
Barry Sharpless nya reaktioner
som kallas SuFEx – Sulfur Fluoride

Exchange – gör det möjligt att tillverka
kemiskt inerta molekyler i form av sulfonyl
fluorider, och få dem att reagera vidare
under specifika, kontrollerade betingelser. De stabila molekylerna är dess
utom ickepolära och kan ta sig in i celler.
K Barry Sharpless myntade begreppet
”klick-kemi” i slutet av 1990-talet.
Förhoppningen är att klick-kemin ska
ge minskade tillverkningskostnader för
befintliga och nya produkter. Det handlar om nya läkemedel, dignostik, plaster,
smarta material och mycket annat.

Alger i cementindustrin
■ Projekt Algoland vid Linné
universitetet utnyttjar mikroalger för att rena gaserna vid
cementproduktion från koldioxid. ”Cementindustrin står för
5 procent av världens koldioxidutsläpp och vi samarbetar med
industrin”, berättar Catherine
Legrand, professor i marinekologi.
Tekniken går ut på att kyld,
filtrerad gas från cementbruket
bubblas ner i en algreaktor. De
fotosyntetiserande algerna omvandlar koldioxiden till syre och
biomassa som kan bli till exempel
bioenergi eller bioplast. Projek
tet är i pilotstadiet.
Catherine Legrand samarbetar
med en annan forskargrupp vid Linnéuniversitetet
som kartlagt en koldioxidfixerande havsbakterie,
Flavobakterium Dokdonia. Den utnyttjar färgämnet
proteorodopsin som aktiveras av solljus. Forskarna
hoppas att bakterierna ska effektivisera gasreningen.
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Fullträff för kemin
■ Sällan får en deckare sådana lovord. Troligen beror
det på att den ena huvudpersonen i boken är – håll i er
nu – kemin! Elvaåriga Flavia är huvudperson och berättarröst. Brådmogen och verbal men även humoristisk.
Boken utspelar sig sommaren 1950 på den engelska
herrgården Buckshaw. Flavia är både teoretiskt och experimentellt kunnig i kemi med ”... särskild passion för
gift”. En morgon påträffar Flavia en döende man i grönsakslandet och startar en egen utredning. Flavia är en
underbar ambassadör för Kemin, konstaterar recensenten Olle Matsson, professor i kemi.
En ny Flavia de Luce-deckare av Alan Bradley kommer ut på svenska i år.
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AKTUELLT

Byggstensbakterier
■ AkzoNobel och holländska bioteknikbolaget Photanol ska samarbeta för
att producera kemiska byggstenar av koldioxid, vatten och solljus.
Man vill skala upp Photanols patenterade teknik för att odla gen
modifierade cyanobakterier som kan producera i princip vilken molekyl som helst,
som butanol eller ättiksyra. Enda biprodukt är syre. Photanol, med bas i
Amsterdam, har en pilotanläggning
som invigdes 2012. ”Vi kan modifiera bakterierna så att de kan
producera i princip vad som
helst”, berättar Photanols vd
Michiel Lensink. Bakterierna som växer i genomskinliga
rör är 40 gånger effektivare
när det gäller markbehov och
10 000 gånger effektivare när det
gäller vattenanvändning, jämfört med vanliga fermentations
tekniker. Målet är att producera
biokemikalier till samma kostnad
som fossilbaserade.

Tyg av trä
■ I projektet Cellunova (ett Vinnova Excellence
Center) har man fått fram en lovande process i
laboratorieskala för att framställa textilfiber av
cellulosa, berättar Hanna de la Motte, organisk
kemist och forskare på Chalmers och SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut (se intervjun på sidan 5).
”Det finns väldigt bra kunskaper om cellulosa
och fiberkemi i Sverige men det krävs mycket tid
och pengar. Idag finns i princip två kommersiella
processer för att framställa textilfiber av cellulosa:
viskos- och lyocellprocesserna. Men vi behöver
en process som är billigare och bättre ur miljö
synpunkt”, berättar hon.

Grön kemifabrik
■ Miljöteknikföretaget OrganoClick
öppnar en ny fabrik för att öka pro-
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duktionen av sina gröna kemiformuleringar till ca 20 000 ton per år. Den
nya anläggningen i Arninge i norra
Täby invigs första kvartalet 2015.
Då startar produktionen av Organo
Wood och en vattenavvisande yt
behandlingsprodukt för textil som
ska ersätta perfluorerade ämnen (PFC).
OrganoClick samarbetar
med nordiska företag inom till exempel mode och
sport. OrganoClicks teknologi (en metod att förestra och
funktionalisera glukosmolekyler i cellulosa och stärkelse)
har utvecklats av forskare vid
Stockholms universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Fler naturvetare

■ Andelen naturvetare inom tjänstesektorn har
ökat med 30 procent på fem år, visar en rapport från
fackförbundet Naturvetarna. Trots nedgången inom
läkemedelsbranschen är forskning och utveckling
fortfarande viktigt för naturvetares arbetsmarknad. Med ökande datamängder ökar efterfrågan
på bra analytiker som både förstår data och den
bakomliggande frågeställningen.
Framtidsområden som nämns är bland annat
tjänstesektorn, miljö, life science, kemi, data
analys/IT och arbetsmiljö. Bristyrken är bland annat analytisk kemist och matematiker.
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Allkemi / Industrilitteratur
Box 345
641 23 KATRINEHOLM

Med ögon känsliga
för grönt

Ladda ned Plastguiden

UPPDATERAD
MED SAMHÄLLSINFORMATION

I vår app får du veta att en vanlig plast i glasögonbågar är cellulosaacetat som
tillverkas av förnyelsebara råvaror. Men vilka fler av alla plastmaterial du möter i
vardagen är biobaserade? Och till vilken grad?
Nu finns en uppdaterad version av Plastguiden, appen där vi samlat allt som
är värt att veta om de vanligaste plasterna. Här beskrivs fördelar och begränsningar
med olika plastmaterial, de kemiska föreningarna bakom, återvinning och vad en viss
förkortning betyder. Plus mycket mer.
Plastguiden är ett samarbete mellan IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och
Bruder Consulting. Den är gratis och finns för iPhone, iPad, Android och Windows 8
mobilplattform. Vill du veta mer om IKEM gå in på ikem.se

www.IKEM .se

