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En tidning för blivande kemister
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ATT FORSKA = DETEKTIVARBETE
Ingela Lanekoff är analytisk kemist och en
av 2015 års Ingvar Carlssonstipendiater.
Nu kan hon starta en egen forskargrupp
och göra det hon helst vill.

ZEOLITKOD KNÄCKT
Zeoliter är kristaller av aluminiumsilikat med
kanaler och hålrum lagom stora för att fånga in
molekyler, bara man kan räkna ut deras struk
tur. Det har man vid Stockholms universitet.

7.

NATUR GER RENARE SKROV
I naturen finns substanser som kan skydda
båtar från påväxt av havstulpaner och bio
filmer men som inte är giftiga för andra
organismer.
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KULTURARV RÄDDAS
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DYRASTE MOLEKYLEN
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Att restaurera konstverk, både gamla
och nya av plast, är idag en intrikat,
kemibaserad verksamhet.

Man ska inte kasta saker i onödan.
Det är 15 år sedan forskare vid Lunds
universitet upptäckte den molekyl som
nu kan dra in rekordpengar.

SYSTEM STOPPAR KAOS
2015 års Nobelpris i kemi går till tre
forskare, varav en är svensken Thomas
Lindahl. Alla tre har bidragit till att kart
lägga maskineriet för DNA-reparation.
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ALLKEMI
Ges ut av IKEM – Innovations- och kemi
industrierna i Sverige och bygger på artiklar
ur Kemivärlden Biotech med Kemisk
Tidskrift www.kemivarldenbiotech.se.

Ljus invigning. Farlig förbränning.
Kemisk larmsignal. Förklarad forskning.
Helkornig. Osäker prognos. Viktig väv.

DEN SVÅRA KONSTEN ATT LEVA
Ignaz Semmelweis samtida kunde omöjligt
tro att döden kom med läkarnas otvättade
händer. Om det och mycket annat berättar
Ulf Ellervik i sin bok.

KEMIKALIER FÖR LÄNGRE LIV
När Ignaz Semmelweis införde handtvätt med kalciumhypoklorit minskade antalet kvinnor som drabbades
av barnsängsfeber drastiskt. Innan dess dog upp till var tredje kvinna vid förlossningen på vissa sjukhus.
Det här var i mitten av artonhundratalet och det är en av historierna som Ulf Ellervik berättar i sin nya bok
”Den svåra konsten att leva”. I boken beskriver Ulf Ellervik hur kemikalier i form av penicillin och andra
mediciner gjort det möjligt för människan att leva ett allt längre liv.
Numera är det naturligt för oss att tvätta händerna med tvål och vatten för att minska infektions
sjukdomarna, men kemikalier är förstås viktiga för vår överlevnad på andra sätt också. Utsläppen av
koldioxid och andra växthusgaser orsakar smältande glaciärer, stigande havsnivåer och andra klimat
förändringar. Visst vore det smart om det gick att hitta på en metod som fångade in koldioxiden så att
den inte påverkar klimatet? Det är precis vad forskarna på Stockholms universitet håller på med.
De har kartlagt strukturen för en hel familj zeoliter, en slags aluminiumsilikater, som bland annat
kan användas för att fånga in koldioxid.
Du kan läsa mer om Ulf Ellerviks bok på sid 8–9 i det här numret av Allkemi. På sid 6 finns en artikel
om zeolit-forskarna.
Trevlig läsning!

Ulla Nyman, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

2

Nr 1 . 2016
Upplaga 25 000 ex

HEMSIDA
www.ikem.se
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,
Ulf Ellervik, Sahar Ardabili, Johan Svenson,
Romain Bordes, Krister Holmberg

GRAFISK FORM
Julian Birbrajer
trance@julian.nu
BILDBYRÅ
Shutterstock Images, Corbis
POSTADRESS
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna
Box 55915
102 16 Stockholm
Tryck: åtta45, 2016

allkemi . 1 . 2016

OMSLAG: celler

AKTUELLT

Grym kemi
■ I höstas kom Ulf Ellerviks tredje bok
ut: Den svåra konsten att leva, om det kemiska kriget mot sjukdomar och chansen
till evigt liv. Han är professor i bioorganisk
kemi vid Lunds universitet och har också

Kosmetikkemi

■ Substanser från naturen, som
kan bromsa hudens åldrande var huvudämne på
den internationella
konferensen för
ca 500 kosmetikakemister
i Zürich.
– I naturen
finns många
nya substanser. Vi letar
ämnen i haven
(alger), bland
vegetabiliska mat
varor (oljor, frön, ris,
färgstarka grönsaker),

spelat in en tv-serie – Grym kemi
– som bygger på hans två tidigare
böcker. TV-serien börjar sändas
den 11/5 klockan 22.00 i SVT1 och
UR Play.
I sju avsnitt utforskar Ulf Ellervik kemin. Varje avsnitt har
ett tema, t ex sex, brott eller träning. ”Vansinnigt kul
och viktigt! Jag tror att vi kan
göra skillnad här”, säger Ulf
Ellervik.
Nyligen gavs samlingsvolymen Livet, kärleken och
döden ut, med det bästa ur
hans tidigare böcker, plus
helt nyskrivna delar. Läs mer
på sidan 8.

i gruvor (partiklar) och i biotekniska odlingar (peptider, kolhydrater) och modifierar
dem. Vi kan t ex bryta ner proteiner till aminosyror och komponera nya oligopeptider
med spännande egenskaper, förklarar Marie
Lodén, apotekare och
docent i experimentell
dermatologi, som deltog i konferensen.
Solens UV-strålning
är den främsta hudskadaren. Nya fynd visar att
även kortvågigt, infrarött
ljus ger hudskador, liksom luft
föroreningar.

Sommarforska
■ 20 högstadieelever får gå en industriforskarskola under en sommarvecka. Bakom satsningen
står kemiföretaget Borealis i Stenungsund tillsammans med Förbundet Unga Forskare.
Eleverna får experimentera och lära sig mer om
kemi och naturvetenskap. Sommarforskarskolan
hålls i laboratorier vid Göteborgs universitet.
– Det ska vara lika lätt att utveckla ett intresse
för naturvetenskap och teknik som för idrott eller
musik, säger Anna Sjödin, generalsekreterare på
Förbundet Unga Forskare.
Länkar till många sommarforskarskolor: www.
kemivarlden.se, sök på sommarforskarskolor.

Vassa kemilärare

■ Bland sökande till högskolan var det höstterminen 2015 bara 44 som ville bli kemilärare,
enligt en undersökning av SVT. Enligt Skolverket
finns ett rekryteringsbehov på 70 per år 2015–
2019. Enligt Lärarnas tidning har läget ändå förbättrats jämfört med 2012 då bara 8 ämneslärare
i kemi antogs. Därtill kommer de som t ex läser
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
KPU vid Umeå universitet hade 98 sökande till
höstterminen 2015 varav 80 procent naturvetare.
– Det kommer alltså ut en stor grupp lärare med
stora ämneskunskaper. Jag tror att man bland
dem kommer att hitta riktigt vassa kemilärare,
säger programansvarig Karolina Broman.

PROTEIN. Namnet protein användes nog första gången av den
svenske kemisten Jöns Jakob Berzelius i ett brev till dennes
holländska kollega Gerardus Johannes Mulder den 10 juli 1838.
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Vad ska de heta?
■ Internationella kemiunionen, IUPAC,
har godkänt fyra nya grundämnen, de med
atomnummer 113, 115, 117 och 118.
Bara enstaka atomer av de fyra har framställts genom att medeltunga atomer, som
zink eller kalcium, skjuts mot ett mål av

Proteinkarta växer

■ The Human Protein Atlas project (Det
mänskliga protein-atlas-projektet) är Sveri
ges genom tiderna största forskningsprojekt.
Målet är att systematiskt kartlägga var i
kroppens vävnader och organ människans
proteiner uttrycks, med hjälp av speciella
antikroppar och i nästa steg, var i cellerna.
Nyligen släpptes den fjortonde, uppdaterade versionen av proteinkartan. Databasen,
som är fritt tillgänglig, innehåller nu information om drygt 25 000 antikroppar. Mer än
hälften av våra gener kodar för proteiner
som behövs i alla vävnader. Den mest unika
vävnaden sett till proteomet är testiklarna.
Se www.proteinatlas.org

”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

mycket tunga atomer, t ex vismut eller
berkelium.
De fyra ska nu få riktiga namn. Förslag
ska vara inne senast vid halvårsskiftet
till IUPAC.
Från allmänheten har förslag som
lemmium efter den nyligen
bortgångne hårdrockaren Ian
“Lemmy”, och bowium (David
Bowie) kommit in.
Användning av de nya ämnena verkar svårt, men man vet
aldrig: För ca 90 år sedan var
ämnen med högre atomnummer än uran (Z = 92) helt otänkbara, men för ca 70 år sedan
upptäcktes americium (Z = 95)
som nu finns i brandvarnare!

Molekylbilstävling
■ I oktober 2016 hålls världens upp i Toulouse, Frankrike. Bilarna som
första tävling för molekylbilar. Den 27 är några få nanometer långa och drivs av
november visades fem bilprototyper elektrisk ström, ska tävla på en bana av
guld vid –268 °C (5 Kelvin).
Enligt reglerna ska “bilen” vara en
kemisk struktur av cirka hundra atomer.
Deltagare kan syntetisera och testa sina
molekylbilar fram till oktober 2016.
NanoCar Race organiseras av CNRS
Centre d’élaboration des matériaux
et d’études structurales (CEMES).
Se www.cemes.fr/Molecule-carRace. Där finns också illustrationer
av prototyperna.

OS. Internationella vetenskapstävlingar, som EUSO
och Kemiolympiaden, är
ett bra sätt att stimulera
lärandet, tycker regeringen och föreslår ökade anslag.
För 2016 1,4 miljoner kronor
och därefter 3 miljoner kronor årligen 2017–2019, utöver Skolverkets pengar.

KEMIST, JAVISST. Under 2016
får både Umeå universitet och
KTH nya rektorer som är kemister – Hans Adolfsson, organisk kemist, respektive Sigbritt
Karlsson, polymerkemist.
Uppsala universitet, och Luleå
har det redan – Eva Åkesson,
kemisk fysiker, respektive
Johan Sterte, kemisk teknologi.

TRENDBROTT. Svenska företag ökar sina satsningar inom
forskning och utveckling, både investeringar och nyanställningar. Det visar en ny innovations- och konjunkturrapport
från Sveriges Ingenjörer som
frågat 670 bolag och som också föreslår att ett innovationsår införs.
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NANOSPRAYKEMI

Ingela Lanekoff forskar inom
analytisk kemi och är en av
2015 års Ingvar Carlssonstipendiater, ett stipendium
som gör det möjligt för henne
att starta en egen forskargrupp.

Att forska är detektivarbete

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 5/2015

E

fter två och ett halvt år som postdoc vid
det statliga forskningsinstitutet, Pacific
Northwest National Laboratory (PNNL), i
delstaten Washington, USA, flyttade Ingela
Lanekoff och familjen hem till Uppsala. Ingvar
Carlsson Award 2015 gör det nu möjligt för henne att
få fart på sin forskning och hon har redan anställt en
doktorand. Vägen till forskarjobbet har inte varit spikrak.
Hon läste kemiteknik på Mälardalens högskola,
med kurser framtagna i samarbete med industrin.
Utbildningen finns inte kvar.
– Jag började jobba i industrin och fick två barn under tiden. När yngsta barnet var nästan fem, 2006, då
var det dags att börja doktorera.
– Jag visste hela tiden att jag ville forska, trots att
det inte är något man vinner på eller blir berömd för.
– En avgörande egenskap för att bli forskare är ett
inre driv, säger Ingela Lanekoff, som hade som mål under grundutbildningen att klara tentorna första gången,
men inte lägga energi på att få högt betyg.
– Som forskare är man sin egen. Ingen annan bryr
sig om du får ut en artikel till eller ett bra resultat.
Det var lite tufft att börja doktorera.
– Kunskaper blir snabbt gamla och man glömmer.
Men utbildningen sitter i ryggraden och du vet vad du
ska läsa in och i vilket sammanhang. Dessutom hade
jag nyttiga erfarenheter från labbjobb i industrin.
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Vad är det bästa med ditt yrkesval?
– Variationen. Att man får göra så många olika saker,
och träffa så många olika sorters människor; studenter,
framstående forskare och tekniker.
– Jag hinner aldrig ha tråkigt. Visst, du stöter huvudet i väggen ibland men det är en sådan tillfredsställelse
när du hittar lösningen på problemet eller äntligen har
skrivit klart den där artikeln.
Hon tycker att lönen är ok, inte minst med tanke på
att man får betalt för att göra det man helst vill.
– Att forska i analytisk kemi är en sorts detektivarbete
som kräver en kombination av kreativitet och kunskap.
Analysmetoden hon jobbar med nu kallas nanospray
desorption electrospray ionisation (nano-desi) kopplad
till masspektrometri.
Nano-DESI möjliggör analys av små molekyler på
ytor och hon använder den främst för vävnader, till exempel hjärna.
– Det häftiga med metoden är att den är så enkel.
I slutänden vill hon att tekniken ska bli ett verktyg för
att avgöra på en grundläggande nivå vad som orsakar
sjukdomar, vilka små molekyler förändras vid sjukdom.
– Många studerar proteinerna i hjärnan men det
finns rätt lite forskning gjord på småmolekylerna som
ändå är slutstationen för det som hänt innan.
Framöver hoppas Ingela Lanekoff kunna bygga upp
en egen, stark forskargrupp. ✺
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PUSSELKEMI

Figur som visar
hur en komplicerad
zeolit byggs upp
symmetriskt av
vissa byggstenar.

Strukturkod för zeoliter knäckt
Forskare vid Stockholms universitet har löst strukturkoden för en mycket
komplex zeolit, förutsagt strukturen för en hel familj av kristallina
aluminiumsilikater – zeoliter – och syntetiserat två av dem.

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift 5/2015

Z

eoliter, kristaller av aluminiumsilikat, är
fasta strukturer med kanaler och hålrum,
lagom stora för att fånga in molekyler, t ex
koldioxid ur biogas eller naturgas. Det gör
dem mycket lämpliga som katalysatorer för t ex oljeraffinering eller adsorbenter för t ex gasrening.
Det finns ett 50-tal naturliga zeoliter i mineraler och
i princip ett oändligt antal syntetiska. Idag upptäcks nya
zeoliter genom hårt syntesarbete där forskarna inte vet
i förväg vad som blir resultatet.
Det forskarna vid bl a Stockholms universitet har
lyckats med nu är att lösa strukturen hos en stor och
mycket komplex zeolit, som faktiskt upptäcktes för mer
än 30 år sedan. Dessutom har de kunnat förutsäga strukturen hos en serie av ännu mer komplicerade zeoliter i
samma familj och sedan syntetisera dem.
Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid
Stockholms universitet förklarar:
– Arbetet startades av en forskargrupp i Sydkorea
och en i Storbritannien, som upptäckte zeolitens förmåga att adsorbera koldioxid, en s k växthusgas. Sedan
bad de mig att försöka lösa strukturen.
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– Min forskargrupp har utvecklat en ny elektronkristallografisk metod som ger tredimensionella data
för nanometerstora kristaller, som zeoliter.
– Vi har alltså en metod att förutsäga strukturen
hos övriga medlemmar i en zeolitfamilj, om vi känner
till hur en medlem i familjen är uppbyggd. De byggs
upp av samma byggstenar enligt vissa principer, säger
Xiaodong Zou.
Detta är första gången någon har lyckats förutsäga
en viss zeolitstruktur och sedan syntetisera den.
– Det är väldigt svårt att syntetisera zeoliter. I zeolitdatabasen finns än så länge 229 olika strukturer; 40–50
av dem är naturliga mineraler. Det är väldigt få jämfört
med hur många som kan förutsägas teoretiskt.
Om man nu får kontroll över struktur och syntes
hoppas man att det ska det bli möjligt att skräddarsy
zeoliter för olika ändamål, t ex för gasrening.
– De här zeoliterna är stabila och adsorberar gärna koldioxid men det krävs mer utvecklingsarbete för
att göra dem kommersiellt användbara för koldioxid
separation, t ex uppskalning av syntesen och design av
separationsprocessen, säger Xiaodong Zou. ✺
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TULPANKEMI

En jättesvamp som
lever stilla på havsbotten klarar sig från
påväxt med egen
producerade kemi
kalier. En annan idé
är en syntetisk
version av capsaicin,
det starka ämnet
i chilipeppar.
Forskarna letar
i naturen.

Naturkemikalier ger rena skrov

av Felicia Lindberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 1/2015

O

bjekt som befinner sig i havsvatten täcks
snabbt av en salig blandning av bakterier, alger, musslor, kräftdjur och andra
organismer. Denna påväxt (biofouling) är en
naturlig process, men oftast oönskad.
På stora båtar är påväxt ett stort problem. 90 procent av de globala transporterna går sjövägen och år
2020 uppskattas den trafiken förbruka 500 miljoner
ton bränsle per år.
Ett båtskrov utan skydd mot påväxt (antifouling) beräknas förbruka ca 70 procent mer bränsle än ett skrov
med effektiv antifouling.
Påväxt kan också bli ett problem för nya havsbaserade energikällor som tidvatten och vågkraft. Därför är
jakten i full gång för att hitta nya, effektiva, miljövänliga medel och strategier.
Forskarna letar bland annat i havet. Marina organismer som bakterier, svampar och sjöpungar producerar en arsenal med kemikalier som är avskräckande
eller giftiga för att skydda sig mot omgivningen och
de är förvånansvärt rena och fria från påväxt. Det har
forskare världen över sett. Marinbiologer och kemister
undersöker nu möjligheten att utveckla dessa naturliga
antifoulingsubstanser.
Att ta fram ett bioaktivt ämne som fungerar i en färg
är svårt. Ämnet ska inte vara toxiskt och måste kunna
produceras i stora mängder till en relativt låg kostnad.
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Att måla en oceangående fraktbåt kräver många ton färg.
Ämnet bör inte bioackumuleras. Den färdiga färgen
måste också verka över lång tid, helst flera år.
Forskarna undersöker även naturprodukter från land.
Sverige ligger långt framme inom antifouling med
flera företag som utvecklar nya lösningar mot oönskad
påväxt. Längst har bolaget I-Tech (www.itech.se) kommit med medetomidin, en substans som uppmuntrar
havstulpanernas larver att simma fortare. Larverna får
aldrig ro att sätta sig på båtskrovet och bli en färdig havstulpan. Produkten har nyligen godkänts i EU.
Ett annat företag, aXichem, jobbar med en syntetisk
variant av capsaicin, den heta ingrediensen i chilipeppar.
En tredje substans som kommit en bra bit på väg är
naturprodukten ivermectin som utvärderas på 60 båtar
världen runt.
Universiteteten i Uppsala och Göteborg forskar också inom området och studerar naturliga ämnen från
svenska, marina organismer, särskilt cykliska peptider. ✺
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LIVSKEMI

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 4/2015

Trots att Ignaz Semmelweis upprepade gånger och på flera sjukhus visade samma tydliga statistik var det få
som accepterade hans teorier. Sjukdom kunde inte bero på att läkare inte tvättade händerna!

Den svåra konsten att leva
Att tvätta händerna är ett effektivt sätt att förebygga sjukdom. Men det var
inte självklart på 1800-talets sjukhus. Det visar historien om Ignaz Semmel
weis som Ulf Ellervik berättar i sin bok Den svåra konsten att leva.

I

dag har vi svårt att förstå att forna tiders läkare
inte såg skillnaden på infektionssjukdomar och
andra sjukdomstillstånd. I mitten av 1800-talet var
hygienen på sjukhusen dålig. Kirurgerna torkade av
sina knivar och händer på operationskläderna som tvättades sällan eller aldrig. Folk i allmänhet visste att det var
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förenat med stor fara att bli opererad. Även om operationen gick bra var risken stor att dö av blodförgiftning.
På sin 28-årsdag, den 1 juli 1846, fick läkaren Ignaz
Semmelweis en tjänst vid Allgemeinen Krankenhaus
i Wien. Sjukhuset hade två förlossningskliniker och
Semmelweis arbetade på den ena.
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Sjukhuset erbjöd gratis mödravård men det fanns en hake – det var ett undervisningssjukhus och blivande läkare
och barnmorskor övade på kvinnorna. Den ena kliniken
undervisade läkare, den andra kliniken barnmorskor.
Ja, där fanns förstås en skillnad till. På den första
kliniken dog omkring var tionde kvinna, vissa månader upp till var tredje. På den andra kliniken var överlevnadschanserna betydligt bättre – bara en kvinna av
trettio dog i barnsängsfeber. På den första avdelningen
dog år 1846 hela 459 kvinnor.
Under sin utbildning hade Semmelweis haft två karismatiska lärare som undervisade i en ny metod för att
försöka förstå sjukdomar. De hävdade att det bästa sättet att lösa ett problem är att sätta upp en hypotes och
sedan testa den – något som idag kallas för den hypotetisk-deduktiva metoden och är den helt dominerande
metoden inom modern naturvetenskaplig forskning.
Efter att ha förkastat 22 olika teorier kom han av en
tragisk slump på lösningen när en god vän stack sig i
fingret under en obduktion och kort därefter avled av
blodförgiftning.
Plötsligt var det enkelt att förklara dödstalen. Den
formliga epidemin av barnsängsfeber hade nämligen
börjat när man införde obduktioner som en del av undervisningen av läkarstudenterna, och de gick ofta raka
vägen från obduktionsbordet till undersökningsrummet.
Barnmorskorna befattade sig däremot aldrig med
döda kroppar. Semmelweis ställde nu upp en sista hypotes – fanns det ett speciellt likämne som överfördes
via läkarnas fingrar från den döda kroppen till de friska kvinnorna på förlossningskliniken? Det var mycket enkelt att testa. Det var bara att låta läkarna tvätta
sig med Labarraques lösning – en lösning av kalcium
hypoklorit som visat sig vara mycket effektiv för att
stoppa förruttnelse.
Sagt och gjort. Semmelweis tvingade alla läkare att
tvätta sig innan de gick in på kliniken. I maj 1846 dog
drygt 18 procent av de intagna kvinnorna. En månad senare, när tvättningen var i full gång, dog endast 2 procent
och ett år senare var barnsängsfeber i stort sett borta.
Tyvärr finns det en åkomma som kallas Semmelweis
syndrom. Det betyder att radikala idéer sällan accepteras av ens samtida. Och precis så blev det. Trots att
Semmelweis upprepade gånger och på flera sjukhus
visade på samma tydliga statistik var det få som accepterade hans teori.
Den 12 augusti 1865, dagen innan Ignaz Semmelweis
avled av blodförgiftning på ett mentalsjukhus i Wien,
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fick den skotske läkaren Joseph Lister
in ett allvarligt fall till sin avdelning
vid Glasgow Royal Infirmary. Det var
en 11-årig pojke vars skenben krossats
av en vagn och ur såret stack benpipan
fram. Prognosen var dålig.
Men Lister var påläst och hade läst
en artikel av en ung fransk kemist, Louis
Pasteur, som visat att förruttnelse inte
Ignaz Semmelweis
kommer av dålig luft utan av mikroorganismer. Pasteur föreslog tre sätt att avlägsna bakterierna: filtrering, kokning och kemikalier.
Lister experimenterade med karbolsyra, fenol, en aromatisk förening som finns i bland annat stenkolstjära.
Fenol är ett amfifilt ämne. Ena delen av molekylen
är lipofil, fettliknande, den andra hydrofil, vattenliknande. Bakteriernas cellmembran består av fettsyror
och fenolen bryter upp dem och gör att bakterierna dör.
När pojken med krossat skenben kom till Listers
mottagning var han redo att prova.
Han lade på ett förband indränkt med karbolsyra.
Efter fyra dagar togs förbandet av och såret hade mirakulöst bildat en torr och fin skorpa, helt utan varbildning
och efter fem veckor skrevs pojken ut från sjukhuset. ✺
Vill du läsa hela texten (Döden på en tisdag) gå in på www.
kemivarldenbiotech.se. Där finns också fler texter av Ulf Ellervik
om den spännande kemin omkring oss. Samtliga texter baseras på
hans böcker som du naturligtvis också ska läsa.
På sidan 3 i det här numret kan du läsa mer om Ulf Ellervik
och det han gör för att sprida kunskap om kemi.

Recension
Den svåra konsten att leva av Ulf Ellervik
Fri tanke Förlag www.fritanke.se
En bok om det kemiska kriget mot sjukdomar och människans chans till evigt liv. Vi får veta hur kemin genom
medicinen gjort det möjligt för människan att leva allt
längre för varje generation.
Författaren förmedlar sitt brinnande intresse för kemiska formlers skönhet och han får oss att inse att kemi
är på liv och död.
”En underbar bok. En guldgruva för lärare i kemi, biologi och naturkunskap, ja även för dem som undervisar
i historia och samhällskunskap.”
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Bilden är hämtad från P. Baglioni och D. Chelazzi, Nanoscience for the Conservation of Works
of Art, The Royal Society of Chemistry, 2013; med medgivande från Royal Society of Chemistry.

KULTURKEMI

Kemister räddar kulturarv
Förr chansade konstrestauratörerna, eftersom de inte förstod de bakom
liggande processerna. Idag är det en intrikat kemibaserad verksamhet
att skydda och återställa alla slags konstföremål.

A

tt rädda konstföremål av alla slag, statyer i sten och brons, oljemålningar och
moderna grafittimålningar är ett område som kräver ett brett kemikunnande.
Ofta är restaureringsarbetet framgångsrikt, men ibland
går det illa.
I Sverige känner många till försöken att trycka in
polyetylenglykol i regalskeppet Vasas illa anfrätta skrov
för att skydda träet. Det blev inte bra, främst eftersom
polyetylenglykolen inte stannade inne i träskrovet utan rann ut.
Ett viktigare exempel på en misslyckad restaureringsmetod är det lackskikt som man runt mitten av
1900-talet applicerade på gamla målningar runt om i
världen, både oljemålningar på duk och väggmålningar
på fuktig kalkputs, s k fresker. Lacken var vanligen en
polyakrylat av standardtyp, ofta en sampolymer av etyloch metylakrylat. Tanken var att skydda målningen mot
oxidation och andra nedbrytningsprocesser. Syre är en
av konstföremålens största fiender.
Efter några decennier såg man att åtgärden var katastrofal. Klarlacken kanske skyddar den underliggan-
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de målningen, men oxideras efter hand och mörknar.
Det är ofta anledningen till den dystra färgtonen hos
gamla målningar. Ibland är lackfilmen så illa åtgången
att konstverket ser förstört ut. Tas lacken bort kan målningen komma fram nästan i ursprungligt skick.
Nu försöker man hitta formuleringar som tar bort
lacken utan att skada målningen. Forskare vid Teknisk
ytkemi på Chalmers har sedan 2010 arbetat med en
grupp vid universitetet i Florens för att lösa problemet.
Micellära lösningar i blandningar av vatten och ett polärt, aprotiskt lösningsmedel har visat sig lämpliga.
EU har satsat 8,5 miljoner euro i ett treårigt projekt
(NanoRestArt) för att bevara Europas konstskatter – all
slags konst, även modern som görs av plast eller appliceras på plastytor. De 25 deltagarna är antingen material- och ytkemister eller konstrestaurerare. Flera stora
museer i Europa deltar och från Sverige Teknisk ytkemi
vid Chalmers och AkzoNobel Pulp and Performance
Chemicals. Där arbetar man med flera olika projekt:
restaurering av kanvas (målardukar), utveckling av korrosionsskydd för bronsstatyer och metoder för att skydda
plastkonst från nedbrytning. ✺
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av Romain Bordes och Krister Holmberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 8/2015

Detalj från den
florentinske
renässansmålaren Fra
Angelicos
Korsfästelse
före och efter
restaurering.

GLYKOKEMI
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Carl Borrebaeck hade då grundat Alligator Bioscience,
ett forskningsbaserat bioteknologiföretag som utvecklar
antikroppsbaserade läkemedel mot cancer.
– Vi tog in vår gamla molekyl och började jobba med
den i företaget och har nu fått fantastiska data, berättar
Carl Borrebaeck.
Hans laboratorium har nu flyttat från universitetets
lokaler till ett centrum för gränsöverskridande (s k translationell) forskning intill universitetet. Där sammanförs grupper från klinikerna på Universitetssjukhuset
i Lund med forskare från de medicinska och natur
vetenskapliga fakulteterna och Lunds tekniska högskola
under samma tak.
Tidigare i höstas tillkännagavs affären som kan dra in
upp till 700 miljoner dollar till det lilla bioteknikbolaget.
– Det är den största summa någonsin som betalats
för en molekyl i Sverige, berättar Carl Borrebaeck. Det
är en fantastisk möjlighet för Alligator! ✺

Frida Henningson Johnson

M

olekylen det handlar om är en antikropp
som ska bli till ett läkemedel mot cancer. Den ska sprutas direkt in i tumören och
hjälpa patientens eget immunförsvar att utrota cancern. Det låter kanske för bra för att vara sant,
men ett sådant antikroppsläkemedel testas just nu av
bioteknologiföretaget Alligator Bioscience i en så kallad
fas I-studie mot olika former av cancertumörer. En fas
I-studie innebär att en ny molekyl testas på människa
för första gången. Innan dess måste en rad tester göras
på celler och på djur.
CD40 heter ett glykoprotein som spelar en mycket
viktig roll i vårt immunsystem och som uttrycks på ytan
av flera immunceller, t ex B-celler, monocyter, makro
fager och dendritiska celler.
– Från början utvecklade vi den här antikroppen inom
ramen för ett EU-program för cirka 15 år sedan, berättar professor Carl Borrebaeck. Det var på hans laboratorium vid Lunds universitet som forskningen gjordes.
EU-programmet handlade om autoimmunitet och
sjukdomen multipel skleros, MS, och man tog fram både
agonister och antagonister (substanser som blockerar
eller stimulerar) till CD40. Men just den här antikroppen, som är en agonist, fungerade inte så bra på MS och
hamnade i frysen på labbet. Och där blev den liggande,
tills forskargruppen började arbeta med immunterapi
mot cancer, och kom att tänka på antikroppen igen.

av

Dyraste molekylen hittills

ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 8/2015

Man ska inte kasta saker i onödan. Det är 15 år sedan forskare vid
Lunds universitet upptäckte den molekyl som nu kan dra in rekordpengar till ett litet bioteknikbolag i Lund.

Glykoprotein

Ett glykoprotein är ett protein med en sockerdel. Vanliga glykoproteiner
är t ex membranproteiner och antikroppar. De flesta proteiner i blodet
är glykoproteiner.

Antikroppar

Antikroppar är lösliga proteiner som kan känna igen kemiska strukturer
på angripare, t ex bakterier, och markera dem för destruktion.
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NOBELKEMI 2015

Molekylära system stoppar kaos

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 7/2015

2015 års Nobelpris i kemi går till tre forskare, varav en är svensken
Thomas Lindahl. Alla tre har bidragit till att kartlägga cellens
maskineri för DNA-reparation.

A

tt vår arvsmassa, DNA, inte förfaller i ett
kemiskt kaos beror på att en rad molekylära system kontinuerligt övervakar och
reparerar DNA. 2015 års kemipristagare är
alla tre pionjärer som har kartlagt hur flera av dessa
reparationssystem fungerar på molekylär detaljnivå.
I början av 1970-talet trodde forskarna fortfarande att DNA var en extremt stabil molekyl, men Tomas
Lindahl visade att DNA sönderfaller i en takt som borde
ha omöjliggjort livets utveckling på jorden. Den insikten ledde honom till upptäckten av ett molekylärt maskineri, base excision repair, som kontinuerligt motverkar att DNA kollapsar.
Aziz Sancar har kartlagt den mekanism som cellen
använder för att laga UV-skador på DNA, nucleotide excision repair. Människor som föds med defekter i detta
reparationssystem drabbas av hudcancer om de vistas
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tillräckligt länge i solen. Cellen använder den här mekanismen för att laga skador som orsakas bland annat
av ämnen som cigarettrök.
Paul Modrich har visat hur cellen gör för att korrigera felaktigheter som uppstår när DNAt kopieras under
celldelningen. Mekanismen, mismatch repair, minskar
DNA-kopieringens felfrekvens ungefär tusen gånger.
Medfödda fel i mismatch repair orsakar bland annat en
ärftlig form av tarmcancer.
Alla tre pristagarna har gett oss grundläggande insikter i hur celler fungerar, kunskaper som till exempel
går att använda för att utveckla nya cancerbehandlingar.
Johan Åqvist, professor i teoretisk biokemi, Uppsala
universitet, och ledamot i Nobelkommittén för kemi
fanns på plats när Nobelpriset offentliggjordes.
Vad tycker du om priset?
– Mekanismerna är så eleganta, var och en på sitt sätt.
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– Thomas Lindahls upptäckter sträcker sig från 1972
fram till 1990-talet. Den första artikeln, den mest klassiska där han redovisar upptäckten (i bakterien E. coli)
att DNA är instabilt, är från 1972.
Varför kommer priset nu?
– Det tar ofta tid innan bilden av en upptäckt blir
helt klar.
Det första enzymet för att reparera felet (uracil-DNAglykosylas) upptäckte han 1974. Sedan har han fortsatt
att karakterisera hela mekanismen och det har tagit tid.
Fortfarande upptäcks nya reparationsmekanismer.
Ju mer komplicerad organism desto fler tycks det finnas. Det är livsviktigt att hålla felfrekvensen i DNA låg.
Innan Thomas Lindahl upptäckte att DNA är instabilt visste man att det kunde skadas av yttre påverkan
som joniserande strålning och UV-ljus.
– Han visade att det är en vattenmolekyl som attackerar aminen i cytosin så att ammoniak lossnar vilket resulterar i en annan bas, uracil.
– DNA är omgivet av vatten i cellen och den här processen, Cytosine deamination, sker hela tiden.

Tomas Lindahl, svensk medborgare. Född 1938 i Stockholm.
Han gjorde Nobelprisupptäckterna vid Karolinska Institutet men har sedan början av 1980-talet forskat i UK; Paul
Modrich, amerikansk medborgare. Född 1946 i Raton, New
Mexico; Aziz Sancar, amerikansk och turkisk medborgare.
Född 1946 i Savur, Turkiet.

– Men det är inte en särskilt snabb reaktion. Tittar
man på en enda bas sker det en gång vart 30e år, men
eftersom det finns tre miljarder baser i en cell inträffar
det ändå väldigt ofta. För ofta för att det ska vara nyttigt.
– Utan reparationsmekanismerna skulle det vara helt
kört. Evolutionen skulle inte fungera eftersom dotter
cellerna inte skulle ha samma DNA. Vi skulle mer likna virus. Riktigt stora virus har viss reparation men de
flesta har relativt små genom. Hiv, till exempel, produ
cerar bara nio proteiner och definitivt inga reparationsenzymer. Det är inte mycket att komma med, säger
Johan Åqvist. ✺
Läs mer om priserna på Nobelprize.org

Nobelpris för mediciner

S

jukdomar som orsakas av parasiter har
plågat mänskligheten sedan urminnes tider och utgör ett globalt hälsoproblem som
drabbar främst de fattigaste. De tre som delar 2015 års Nobelpris i medicin eller fysiologi har utvecklat läkemedel ur naturen, terapier som har revolutionerat behandlingen av några av de mest spridda och
förödande parasitsjukdomarna.
Ena hälften av priset går gemensamt till irländaren
William C Campbell och japanen Satoshi Omura för
upptäckten av läkemedlet Avermectin. Det har minskat
förekomsten av parasitsjukdomarna lymfatisk filariasis,
(elefantiasis) samt flodblindhet och har potential att utrota sjukdomarna. Det har visat sig effektivt även mot
andra parasitsjukdomar.
Den andra delen av priset tilldelas kinesiskan Youyou
Tu för upptäckten av malarialäkemedlet Artemisinin.
Det har räddat livet på många människor genom att
minska dödligheten i parasitsjukdomen malaria med
drygt 20 procent; 30 procent hos barn.
Historien om hur Youyou Tu letade i flera hundra
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år gamla örtmedicinrecept efter uppslag för att utveckla nya medel mot malaria under Mao och Kinas krig
i Vietnam för att så många soldater dog i malaria, är
mycket spännande. Växten Artemisia annua dök upp
som en intressant kandidat och Tu lyckades ta fram en
extraktionssmetod, som ledde fram till identifieringen
av den aktiva komponenten, Artemisinin.
Det tog väldigt lång tid innan läkemedlet nådde ut till
patienterna från det kinesiska forskningslaboratoriet och
nu börjar man tyvärr se malariaparasiter som är resis
tenta mot Artemisinin. Det behövs nya behandlingar. ✺

William C Campbell, Satoshi Omura och Youyou Tu delar
2015 års Nobelpris i fysiologi eller medicin.
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AKTUELLT

Ljus invigning
■ När solen står i zenit den 21 juni
2016 (sommarsolståndet) invigs officiellt synkrotronanläggningen MAX
IV i Lund.
Byggnaden ligger som ett jättelikt, blankt landmärke i utkanten av staden. I MAX IV produceras
och accelereras elektroner till nära
ljushastigheten för att ge upphov till
synkrotronljus, ett oerhört intensivt
ljus som är lika energirikt i alla våg-

längder. Runt den stora lagringsringen
byggs nu experimentstationer där ljuset
ska tas ut och användas av forskare för
att studera molekylära strukturer och
ytor mer detaljerat än någonsin tidigare.
Det kan handla om allt från halvledare, läkemedel, plaster och batterier till
arkeologiskt och geologiskt material.
“Maskinen” som producerar ljuset
i MAX IV är den vassaste i världen, än
så länge.

Farlig förbränning
■ Inga lagliga produkter med 2,4-dinitrofenol,
DNP, finns i Sverige, men de kan köpas i nätbutiker som pulver eller kräm
i bantningsmedel och fettförbränningspreparat till
kroppsbyggare. En överdos
kan vara dödlig och motgift
saknas.
21-åriga Eloise Parry dog
efter att ha tagit bantningspiller som hon köpt på nätet, skrev kvällstidningarna.
Många dödsfall finns rapporterade i den medicinska litteraturen.
DNP stör produktionen av
ATP (adenosintrifosfat) i mitokondrierna. Istället blir energin som frigörs när näringsämnen förbränns i ökad
utsträckning värme. Det kan leda till hypertermi, “hon
brann upp inifrån”. Förhöjd glykolys för att kompensera bristen på ATP kan även leda till ökad produktion
av mjölksyra och acidos, surare blod.
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Kemisk larmsignal
■ Bytesfiskar som fångas av rovdjur utsöndrar en kemisk varningssignal. Det har varit känt länge. En ny studie visar hur de också skyddar sig själva.
Den kemiska substansen utsöndras av speciella hudceller vid skada, som när ett rovdjur angriper. Substansen har både läkande egenskaper och fungerar som en
larmsignal för andra bytesfiskar i närheten. Nu har forskare från Uppsala universitet och James Cook University
i Australien visat att fisken som angrips och utsöndrar
kemikalien lockar till sig fler rovdjur som sedan stör
varandra i jakten på bytet.
I en serie labbförsök kunde forskarna konstatera att
bytesfisken lyckades undkomma att bli rovdjurets sista måltid i ungefär 40 procent av fallen om fler rovdjur
attraherades.
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AKTUELLT

Förklarad forskning
■ Sunil Kumar Ramamoorthy förklarade fem års forskning på fyra minuter så bra att han vann Forskar Grand Prix i november. För sex år sedan
kom han till Borås från staden Chennai i Indien. Han ville lära sig mer om
resursåtervinning och hur man kan skapa bättre
och nedbrytbar plast. När han disputerade
blev en professor imponerad av hans presentation och uppmanade honom att
delta i tävlingen Forskar Grand Prix.
– Jag utgår ifrån att lyssnarna
inte har den tekniska kunskapen
och därför använder jag enkla
ord för att förklara problemet –
att vanlig plast inte bryts ner –
och att min forskning kan vara
en lösning, berättar han.
Tillsammans med Volvo utvecklar han komponenter baserade på nedbrytbar plast.
Han tänker inte återvända till
Indien men vill ta sin forskning dit
där den verkligen behövs.

Framtid inom kemi?
■ Arbetsmarknaden för kemister är i balans
både för nyexaminerade och erfarna. Det skriver
fackförbundet Saco i sin årliga prognos “Framtids
utsikter” om arbetsmarknaden för 55 akademikeryrken till år 2020.
På fem års sikt är prognosen att det kommer att
råda liten konkurrens för såväl nyexaminerade som
erfarna. Allt färre utbildar sig till kemister, samtidigt
som behovet av kompetensen troligen kommer att
öka. Men prognosen är osäker eftersom kemister
finns inom många branscher och kan specialisera
sig inom många olika områden.

Helkornig
■ Bröd av kornkärnor ger snabba,
goda effekter på hälsan, visar forskare i livsmedelsteknik vid Lunds uni-
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versitet. Under tre dagar fick friska
medelålders personer äta ett bröd
som till 85 procent består av kornkärnor till maten vid frukost, lunch
och middag.
Mätning av riskmarkörer för
diabetes och hjärt- och kärlsjukdom morgonen efter visade att
försökspersonernas ämnes
omsättning påverkades positivt upp till 14 timmar efteråt.
Forskarna har även sett
att kostfibrer från korn
kärnor ger en ökning av
tarmbakterien Prevotella
copri som har blocksockerreglerande effekt, samt minskar andelen av en tarmbakterie
som anses ohälsosam.
Forskarnas tips för att hålla
blodsockerbalansen: Välj bröd med
så stor andel hela kärnor som möjligt
och undvik vitt mjöl.

Viktig väv
■ 3D-textilier med egenskaper i XYZ–led, dvs
på längd, bredd och höjd i olika material och till
verkningstekniker kan användas inom medicin
tekniken. En av de forskare som jobbar med
3D-textilier är Siw Eriksson, doktorand vid Högskolan i Borås. 3D-textilier består av fibrer och
garn som kan stickas, vävas, broderas eller flätas.
– Man utvecklar kompresser där varje lager har
en egen funktion och försöker ersätta blodådror och
andra rörformationer i kroppen med 3D-textilier.
– Andra vill använda materialen som byggställningar för att odla celler och vävnader. Med rätt
material kan textilerna designas för att stanna
kvar eller brytas ner i kroppen, säger Siw Eriksson.
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