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NOBEL KUNSKAPSKÄLLA
Anna Sjöström Douagi har fått ett dröm
uppdrag – att dra igång programverksamhet
för besökare i alla åldrar i det blivande
Nobelcentret.

EN SENSOR PÅ VAR LYKTSTOLPE
Insplorion i Göteborg ska nu ta steget från
forskningsinstrument till pyttesmå sensorer
som kan mäta inuti bilbatterier och kontrol
lera luftkvalitet.

7.

SOCKERBITNA MYGGOR
Fel blomma eller rätt frukt? Den sockerkälla
som mygghonorna äter av kan hämma eller
stärka deras förmåga att sprida malaria.

8.

10.

KAMPEN MOT POLIO I SOLNA
Hos vaccinbolaget Valneva i Solna tillverkas
ny poliovaccin. Vaccinet ingår i WHOs plan
att utrota vild poliosmitta till 2018..
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POTATIS MED RÄTT STÄRKELSE

12.

MOLEKYLMASKINER

14.

En potatissort som tagits fram av forskare
från SLU är Sveriges första gröda som
redigerats med ett nytt fantastiskt verktyg –
gensaxen CRISPR/Cas9.

2016 års Nobelpris i kemi tilldelas JeanPierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart
och Bernard L. Feringa för forskning om
molekylära maskiner.

AKTUELLT
Ovanligt FN-möte. Ränder bäst. Livets ur
sprung. Nötbehandling. Tomatgenetik. Bort
med mässling. Ozonrent.

MOLEKYLÄRA LÄMNINGAR
Med molekylär paleontologi kan forskarna
komma en bra bit på väg mot att visa hur di
nosaurier verkligen såg ut och hur de levde.
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NYFIKENHETEN DRIVER OSS FRAMÅT
Som en nyfiken och otroligt kemiintresserad person är jag väldigt glad att få ta över ansvaret för Allkemi.
Jag var redan som barn rätt frågvis och ville alltid förstå fenomen från grunden. ”Varför? Varför? Varför?”
fick mina föräldrar höra dagligen. Men sedan ville jag även veta vad man kunde göra med kunskapen jag
fått. Frågan ”Varför?” följdes inte sällan av ”Vad händer sen?”. Jag ville helt enkelt veta vad framtiden har
att ge. Och det är precis det som Allkemi handlar om. Kemikunskap, forskning och innovationer.
I det här numret får du bland annat djupdyka i Nobelpriset i kemi 2016 där Jean-Pierre Sauvage,
Sir Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa belönades för framtagandet av molekylära maskiner.
Att få molekyler att röra sig är inte nytt, men att få dem att röra sig som en maskin är en stor upptäckt.
Det här priset passar mitt nyfikna sinnelag väl. Det är komplicerat, spännande och inom ett ganska nytt
område. Man vet helt enkelt inte vilka produkter molekylära maskiner kan användas till. Kanske inom
medicin där de kan söka upp en cancer? Eller till ett nytt smart material? Kanske kommer molekylära
maskiner vara en självklarhet när du är vuxen, och kanske kommer just du att arbeta med framtagandet av
nya produkter där maskiner på molekylnivå används.
Spännande, och nyfiken, läsning önskar jag Er!

Louise Fornander – Kemikalieexpert på IKEM, Innovations- och kemiindustrierna
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AKTUELLT

Superpigment
■ Det började med ett blått pigment som
upptäcktes av en slump 2009 på ett laboratorium vid Oregon State University, USA.
Forskarna studerade vissa manganoxiders
elektroniska egenskaper. En av förening-

arna kom ut ur en mycket varm ugn
– ca 1000 °C – med en fantastisk
blå färg.
Den kemiska föreningen YInMn
väckte global uppmärksamhet. Sedan dess har forskarna klarlagt
hur man kemiskt framställer
fler färger med s k trigonala, bipyramidala föreningar.
De senaste är violett och lila. Pigmentens egenskaper
slår det mesta. De är värmestabila, kemiskt inerta och
icke-toxiska. Dessutom reflekterar de ljus, vilket är
mycket ovanligt för mörka
pigment.
Nu saknas bara rött.

Sällsynt återvinning
■ Sällsynta jordartsmetaller krävs för hållbar
teknikutveckling och finns redan i många produkter, t ex permanentmagneter i elfordon och
vindkraftverk, legeringar för vätelagring, lysrör
och LED-lampor, i mobiltelefoner, datorer, hörlurar och sedlar.
Men det blir allt svårare att bryta ny metall och
därför blir återvinning allt viktigare. Lyspulvret
i lysrör innehåller många sällsynta jordartsmetaller. I en ny doktorsavhandling från Chalmers
visar Cristian Tunsu hur man kan återvinna dem.
Bäst resultat fick han genom att först laka
metallerna med salpetersyra och därefter genomföra vätskeextraktion med kommersiella
extraktionsmedel. Processen har testats i liten
pilotskala med bra resultat.

Rening i stolen

■ Ett enzymblock med skräd- trycksmedicinen metoprolol, samt smärtläkedarsydda enzymer som bryter ned medlet diklofenak, som bland annat har visat
sig skada fiskars njurar när det
läkemedel i toalettstolen kan
når naturen.
förhoppningsvis lösa en
del av problemen med
Enzymblocket som utläkemedelsrester
vecklats av Uppsalai avloppsvattnet.
företaget Pharem
Ett pilotförsök har
Biotech ska lansegenomförts i tio
ras i år enligt bolatoaletter vid Akaget. Kostnaden för
demiska sjukhuett block blir 50 kroset i Uppsala.
nor som vid normal
Studien testar
förbrukning räcker
effektiviteten hos
2–3 veckor. Upp till 80
ett block med enzyprocent av läkemedelsresterna bryts ner.
mer mot fem läkemedel:
tre typer av antibiotika, blodTITANDIOXID, TiO2, kallas titanvitt när det används som
pigment. TiO2 används i t ex färg, solkräm och livsmedel,
E171. Världsproduktionen 2014 var drygt 9 miljoner ton.
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Korkat

■ Mikrosfärer från AkzoNobel får nu också
användas i amerikanska vinkorkar efter godkännande från myndigheten (FDA). Mikrosfärerna,
Expancel, består av ett termoplastiskt skal runt
en gas. Tillsätts värme expanderar sfärerna, upp
till 60 gånger. De går att komprimera kraftigt
och återtar ändå sin ursprungliga form.
Produkten används idag i skor, färg, tryckfärger, papper och plast. De expanderande
plastkulorna har snabbt blivit populära hos
korktillverkare eftersom de löser vissa problem med naturkork, t ex föroreningar. Helt
rena korkar gör att vinet kan behålla sin kvalitet under decennier.
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AKTUELLT

Sockertång
■ Seafarm – makroalger för ett biobaserat samhälle – är ett statligt finansierat projekt för att hitta nya material i en
outnyttjad biomassa, sockertång. Martin
Sterner, en av fem doktorander i projektet arbetar med att extrahera olika polysackarider ur algbiomassan:

– Det skulle kunna bli plastlika material,
jonselektiva filter eller biokompatibel,
kirurgisk tråd.
– Viktigt för oss som vill processa biomassan är att alger helt saknar lignin till
skillnad från skogsråvara. Cellväggar i
alger går därför väldigt lätt att bryta ner.
Ett viktigt ämne i algerna är
alginat, ett konsistensgivande
och fuktbevarande ämne som
används i matvaror som glass
och i produkter som skavsårs
plåster.

Vaccinplåster
■ Ett nanoplåster som kan leverera vaccin
utan att sticka hål på huden och som kan
skickas med posten, vann 2016 års Floreypris i USA. Mark Kendall, forskare vid
Australian Institute for Bioengineering and
Nanotechnology, Queensland-universitetet,
har arbetat i 20 år med utvecklingen av Nanopatch.
Nanoplåstret tros ha potential att revolutionisera vaccinering globalt. Plåstret består
av tusentals mikroskopiska nålar som injicerar vaccin i torr form och siktar in sig på
speciella celler viktiga för immunförsvaret
i hudens övre skikt.

”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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Solkemi hållbart
■ EuCheMs har låtit en grupp eu- (politiker) att det är möjligt och nödvändigt
ropeiska kemister sammanställa en för en hållbar framtid att driva kemiska revitbok om soldriven kemi för att visa aktioner med solenergi.
I en översikt på knappt 20 sidor identifierar kemisterna möjligheter och utmaningar för sin vision som på längre sikt
kan ersätta fossila råvaror i bränslen,
kemikalier och material. Rapporten
Solar-Driven Chemistry, A Vision for
Sustainable Chemistry Production
– White Paper EuCheMS finns på
www.xxxx

SUNT. En hälsosam livsstil med fysisk aktivitet,
ingen rökning och sund
kost halverar risken
att drabbas av hjärt
kärlsjukdom oavsett
genetisk risk, enligt ny
studie som omfattade
55 000 män och kvinnor
som följdes under 20 år.

UPSALITE. Supermaterialet
som upptäcktes av uppsalaforskare 2012 visar sig nu
också ha bakteriedödande
egenskaper, enligt en
ny studie. Nu hoppas man
på nya, bakteriehämmande
material som fungerar
utan antibiotika, t ex på
huden.

HÅLLBART. I forskningsrådet
Formas senaste utlysning
delar 220 projekt på 654 mil
joner kronor till forskning
om hållbar utveckling.
Pengarna motsvarar ca
hälften av Formas årliga
budget och projekten har
valts ut från drygt 1 100 ansökningar.
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PORTRÄTTKEMI

Naturvetaren Anna Sjöström Douagi har fått ett drömuppdrag – att dra
igång och utveckla programverksamheten för besökare i alla åldrar i
det blivande Nobelcentret.

Nobel kunskapskälla mitt i stan

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 6/2016

P

å Blasieholmen mitt
i Stockh olm planeras
för en byggnad – Nobel
center – som ska hysa
en rad aktiviteter kopplade
till Nobelpriset. Anna Sjöström
Douagi är naturvetare. Hon har
studerat biokemi och molekylärbiologi och forskat i immunologi.
De senaste fem åren har hon
jobbat med att dra igång och driva
Sveriges unga akademi som bildades 2011 för unga forskare.
Sedan i höstas laddar hon för
uppdraget från Nobelcenter: hon
ska dra igång och utveckla spännande programverksamhet för besökare i alla åldrar. Särskilt viktigt
är det att nå ut till elever i både
grund- och gymnasieskolan.
Anna Douagi tycker att satsningen på Nobelcenter är något som måste göras av
flera skäl.
– Det behövs mer än någonsin en oberoende plattform där man samlar alla stora frågor och dit man kan
bjuda in de allra vassaste inom sina områden med ett
enda syfte – att göra nytta för mänskligheten. Där kan
de utbyta idéer och fundera över lösningar på de stora
utmaningar våra samhällen står inför.
– En internationell varumärkesundersökning visar
att Nobelpriset har ett mycket högt anseende i världen,
och att priset kopplas till värden som visionärt, intelligent och socialt ansvarstagande. Det ska vi dra nytta av!
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Ett exempel på vad Anna Douagi
ser framför sig i Nobelcenter, när
det står färdigt, är expertmöten
som organiseras med kort varsel
för att sammanfatta det aktuella
kunskapsläget i brännande frågor
som en pandemi eller Brexit.
Nobelcenter ska också lyfta skola och utbildning.
– Det blir en plats där lärare och
elever får inspireras av entusiastiska forskare, prisade författare eller en livs levande Nobelpristagare!
– Sådana möten kan också hjälpa till att bekämpa fördomar om vad
forskning är och som gör att många
unga väljer bort den banan. De tänker inte ens tanken att de skulle
kunna bli forskare. Ett enda möte
kan förändra ett liv och på Nobel
Center kan sådana möten ske.
– Det blir också möjligt att digitalt länka samman Nobelcenter med skolor världen över i ett globalt
klassrum.
Nobel Center blir en mötesplats för forskare, studenter, allmänhet, beslutsfattare, näringsliv och skol
elever. De utställningar och program som idag finns
på det trånga Nobelmuseet ska flyttas hit och ges större möjligheter.
– Kunskap och vetenskap måste få den plats de
behöver för att ta oss in i framtiden, säger Anna Sjöström
Douagi, som har valt att inte gå in i debatten om själva
bygget ✺
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PLASMONKEMI

Detektions- och referenspunkter på sensorn

PDA-detektor

Vågledare
LED ljuskälla

En sensor på var lyktstolpe
Insplorion i Göteborg ska nu ta steget från forskningsinstrument
till pyttesmå sensorer som kan mäta inuti bilbatterier.

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift 5/2016

B

olaget Insplorion bildades 2010 baser at
på forskning i professor Bengt Kasemos
forskargrupp vid Chalmers om s k plas
monr esonans. Tekniken gör det möjligt att
studera egenskaper hos nanosmå partiklar i till exempel katalysatormaterial. Hittills har man sålt forskningsinstrument till nanoteknikforskare runt om i världen,
men nu är man redo för en större marknad med miniatyriserade, robusta sensorer.
– Tekniken funkar för båda men vi började med
det som var närmast en marknad och lättast att få betalt för. Det har också gett oss förståelse för teknikens
möjligheter, säger Patrik Dahlqvist, vd.
Det ena projektet är en luftkvalitetssensor som kan
mäta de vanligaste hälsoskadliga gaserna i stadsluft,
främst kväveoxider. Sensorn ska kunna sitta i bärbara

mätare för hälsomedvetna individer i städer, styra luftintaget för fordons kupéventilation och placeras i stadsmiljö (på lyktstolpar) för effektivare trafikplanering.
– Dagens mätinstrument är stora och dyra. I en stad
som Göteborg finns bara tre mätpunkter, i megastaden Peking inte mer än 20. Det ger mycket begränsad
information. Vi ser framför oss ett nät av mätpunkter
som kan leverera ”big data” för luftkvalitet.
– Vi har nu en liten enhet som mäter, fast inte tillräckligt exakt ännu. Sensorns ytskikt behöver optimeras och vi ska testa fler material.
– Målet är en färdig sensor om drygt två år.
Bolagets andra viktiga projekt är en sensor som ska
sitta inuti litium-jonbatterier för att övervaka batteriets
status och hälsa (state of charge, state of health).
Det görs i samarbete med Volvo Lastvagnar som
gärna vill få ned storlek och vikt
på sina batterier.
– Detta är ett växande behov
Plasmoner (kvasipartiklar) kan beskrivas som svängningar i elektrontätheten i
hos bilindustrin ju mer elektriexempelvis nanopartiklar av guld och silver. Det ska vara ledande material. Svängfierade bilarna blir.
ningarna uppstår när elektronerna i nanopartikeln suger åt sig energin hos ett
Sensorn ska sitta längst ut på
infallande ljus. Färgen (frekvensen) på det passerande ljuset styrs av partikelns
en glasfiber för att kunna placeform och storlek. Fenomenet utnyttjas sedan länge vid färgning av kyrkoglas där
nanopartiklar av metaller ger färg. Händer något i närheten av plasmonen ändras inne i batterier och ha koll
ras färgen på ljuset. Förändringen avslöjar vad som händer på molekylnivå och
på kemin. ✺

Plasmonresonans

gör att fenomenet kan användas i hyperkänsliga sensorer.
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PARASITKEMI

Blomma och/eller frukt? Forskare visar att den sockerkälla som mygg
honorna äter av kan hämma eller stärka deras förmåga att sprida malaria.

Sockerbitna myggor

av Erika Lindbom Sierakowiak ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 5/2016

S

tudien har gjorts på plats i Afrika av forskare från flera länder: Burkina Faso,
Frankrike och England samt från Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU. Resultaten publicerades i augusti 2016. I studien matades honmyggor av arten Anopheles coluzzi, med malariasmittat blod.
Myggorna delades upp i grupper som fick äta från en
av fem olika sockerkällor: frukten sumak (Lannea microcarpa), mango, två typer av nektar från blommande
prydnadsväxter, oleander (Thevetia neriifolia), akantus
(Barleria lupilina) alternativt en sockerlösning. Myggorna
lever av socker men honorna måste få ett blodmål när
de ska producera ägg och fortplanta sig.
– I nästa steg undersökte vi hur snabbt de blev infekterade samt mängden parasiter i myggan, hur länge
de överlevde och hur många ägg de lade, säger Rickard
Ignell, professor vid institutionen för växtskyddsbiologi på SLU.
Resultaten visar att vissa blommor och frukter stimulerar och andra hämmar myggornas förmåga att sprida
parasiten. Frukterna gjorde myggorna 30–40 procent
effektivare som smittspridare, jämfört med dem som
ätit sockerlösning. Oleander hämmade förmågan att
sprida sjukdomen med 30 procent.
Varför är det så? Det vill forskarna ta reda på. Planen
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är också att ta reda på vilka mekanismer som gör sockerkällan så betydelsefull.
– Orsaken är förmodligen inte sockret utan nedbrytningsprodukter, sekundära metaboliter, som påverkar myggan och malariaparasiten inuti myggan,
säger Rickard Ignell.
Förhoppningen är att plantering av rätt sorts växter
ska kunna användas för att ytterligare minska spridningen av malaria i framtiden. Då måste man självklart
vara säker på att mygghonorna kommer att äta från
växten. Därför genomförs också en studie i Benin, där
forskarna ska undersöka om myggorna föredrar vissa
sockerkällor.
– Vi fångar in vilda myggor och analyserar socker
profilen i deras matsmältningssystem. Det blir den första
studien på vilda malariamyggor, säger Rickard Ignell. ✺

Malaria minskar
Malaria finns i tropiska och subtropiska områden i ett band runt
ekvatorn. 2015 rapporterades 214 miljoner fall varav cirka 438 000
dödsfall, 90 procent av dem i Afrika, söder om ekvatorn.
Antalet sjukdomsfall sjönk med 37 procent från år 2000 till 2015.
Ett orosmoln är resistens mot läkemedlen.
Källa: World Malaria Report 2015 från WHO
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URTIDSKEMI

Urtidsdjurens molekylära lämningar
Drömmer du om att stå öga mot öga med ett riktigt urtidsdjur?
Men vad vet vi egentligen om hur dinosaurier såg ut och hur de levde?
Med molekylär paleontologi och modern analys kan vi komma en bra
bit på väg, berättar lundaforskarna Martin och Johan.

P

aleontologi är den vetenskapsgren som
studerar förhistoriska djurs liv och leverne. Redan i mitten av 1600-talet formulerade dansken Niels Stensen en hypotes om
hur berggrundens olika lager bildats och hur organismer begravs där och omvandlas till sten. Fossil – latin
för ”saker som grävts upp” – har länge utgjort grunden
för paleontologin. Länge trodde man att de faktiskt bestod av sten. Det krävdes stora framsteg inom kemins

8

vetenskaper under 1800- och tidigt 1900-tal innan man
förstod att fossil en gång bestod av samma typ av organiskt material som nutida organismer.
Numera kan vi få fram viss information om de molekylära mekanismer som styr allt från metabolism till
reproduktion ur fossilt material.
Vilka biologiska molekyler kan man hitta i fossil
form? I huvudsak fyra klasser biomolekyler återfinns i
alla nu levande organismer: nukleinsyror, proteiner, li
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och laddningen hos de atomer och molekylfragment
som bildas vid jonisering av en provyta. Spektrumen
berättar bl a om vilka grundämnen som finns i molekylerna på ytan. Topparnas intensitetsfördelning ger
ett molekylärt ”fingeravtryck” som kan jämföras med
spektrum från kända material för identifiering.
Vi har kunnat visa att (förmodade) melanosomer i
ögonen hos två 54 miljoner år gamla fiskfossil innehåller
organiskt material med samma kemiska signatur som
eumelanin. Slutsatsen stöds också av andra analyser.
Just nu bygger vi upp ett laboratorium för molekylär paleontologi vid Geologiska institutionen. Vi ska till
exempel jobba med att bättre förstå hur de organiska
molekylerna förändras under de långa tidsrymder de
är begravda genom att utsätta referensprover för simulerat ’åldrande’.
Vi ska använda fler kemiska och fysikaliska analys
metoder, däribland kromatografi (HPLC) och NMRspektroskopi. ✺

Öga mot öga
Varför ska vi studera utdöda organismer på molekylär nivå?

D

et handlar om att fylla i, stärka och uppdatera hypoteser och teorier om livets utveckling under jordens historia. Med fler specifika egenskaper, som de kemiska biomarkörerna kan ge
oss, kan släktskap och utveckling hos djurarter följas
på en detaljerad nivå.
Molekylär information ökar förståelsen för varför vissa arter dör ut, andra inte och hur djur påver-
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kades av t ex klimatförändringar. Pigmentering hos
djur är ofta kopplad till beteenden, exempelvis för
att smälta in i omgivningen eller attrahera en partner, och kan därför även säga något om den miljö
de en gång levde i.
Och en dag kommer du kanske att kunna befinna
dig öga mot öga med ett riktigt urtidsdjur.
En verkligt nervkittlande tanke! ✺
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av Martin Jarenmark och Johan Lindgren, Lunds Universitet ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 6/2015

pider och kolhydrater. Hur länge de olika molekylerna
kan bevaras i fossil varierar stort, liksom vilken infor
mation de kan ge.
Halveringstiden för DNA i ben förvarade vid en tem
peratur på ca 13°C är bara några hundra år. I djupfryst
tillstånd kanske några hundratusen.
Men fuktighet och lagringsdjup påverkar också och
det kan finnas miljöer och omständigheter som gör det
möjligt att isolera fossilt DNA, tillräckligt intakt för att
kunna utläsas och sekvenseras även från miljoner år
gamla fossil. Det finns t o m rapporter om möjligt DNA
i benprov från dinosaurien Tyrannosaurus rex!
Proteiner som hittas i fossil kan ge mycket informa
tion. Deras aminosyrasekvenser kodar för både struk
tur och funktion. Proteiner är, precis som nukleinsyror,
känsliga för vatten, som kan bryta ned dem. Som tur
är finns det mycket fler proteiner och många är stabila
och har bevarats under årmiljonerna. En del kolhydrat
derivat och svårnedbrytbara alifatiska kolväteföreningar
kan också motstå tidens tand.
En intressant molekylgrupp är melaniner. Melaniner
är tåliga och svårlösliga polymerer och bland de vanli
gaste pigmenten i djurvärlden. Vi människor har dem
bland annat i huden, håret och i ögonen där de gör pu
pillen mörk.
Vanligast bland eukaryoter är brunsvart eumelanin
och mer brunröd pheomelanin.
Melaniner hos ryggradsdjur bildar mikrometerstora,
avrundade kroppar som kallas melanosomer och som
kan ses i elektronmikroskop. Länge trodde man att
melanosomer i fossil var rester av mikroorganismer.
För att säkert kunna identifiera melanin (och mela
nosomer) i fossilt material behövs analysmetoder som
kan ge detaljerad, kemisk information.
Masspektrometri (ToF-SIMS) t ex, mäter massan

VACCINKEMI

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 5/2016

Kampen mot polio förs i Solna
Hos vaccinbolaget Valneva i Solna tillverkas poliovaccin med en ny
metod. Vaccinet ingår i WHOs plan att utrota vild poliosmitta till 2018.

V

ärldshälsoorganisationen WHOs plan för
att utrota sjukdomen är att byta från oralt
(drickbart) poliovaccin (OPV) till inaktiverat poliovaccin (IPV) som injiceras. Planen
drogs igång 1988 och 2018 ska vildtyperna av polioviruset vara utrotade i världen. När WHO inledde kampanjer mot polio förlamades mer än 350 000 människor per år av polio. Sedan dess har antalet fall minskat
med drygt 99 procent.
Men det räcker inte att utrota vildtyperna av viruset.
Det orala poliovaccinet kan i sällsynta fall sprida polio
liksom laboratorier som hanterar virus.
Det fanns från början två olika skolor för hur poliovaccin skulle framställas. I oralt vaccin är virus försvagat men inte helt avdödat. Efter att ha kommit i omlopp i naturen har det hänt att det muterar tillbaka och
återfår förmågan att orsaka polio. Den poliosmitta som
sprids i det krigsdrabbade Syrien kan härledas till användning av OPV.
Vildtypen av viruset finns idag endast kvar i Pakistan

Vacciner
Vaccin består av hela eller delar av smittsamma virus eller bakterier som bearbetats. De försvagade mikroorganismerna eller det
avdödade smittämnet, som ska bli den verksamma substansen i
vaccinet, kallas antigen och är det som framkallar ett immunsvar
10Källa: läkemedelsverket.se
hos kroppen.

och Afganistan där vaccinationskampanjerna har stött
på motstånd.
IPV är säkrare men betydligt dyrare att tillverka och
därför behövs billigare produktionsmetoder.
– Den nya metoden bygger på en cellinje (humant
retinoblastom) som kan odlas som enstaka celler i suspension, likt en bakterie. Det är ovanligt. De flesta celler
behöver sitta fast på något för att kunna växa, berättar
Janet Hoogstraate, chef för Valneva i Sverige.
Anläggningen har byggts inuti en del av den gamla
poliovaccinanläggningen (IPV) i Solna. Där tillverkades ett svenskutvecklat vaccin fram till för tio år sedan.
I WHOs plan ingår också strängare säkerhetskrav på
de laboratorier som ska hantera virus eller tillverka vaccin.
– Eftersom målet är att utrota polio vill man minska antalet labb som arbetar med poliovirus, förklarar
Janet Hoogstraate.
Framöver vill WHO att laboratorier ska ha en hög så
kallad biosäkerhetsnivå (BioSafetyLevel) för att få hantera poliovirus, BSL3. (Den högsta nivån är 4).
Janet Hoogstraate tror att Sverige ligger bra till för
en sådan anläggning.
– Vaccineringsgraden i befolkningen är mycket hög
liksom kompetensen. ✺
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BIOKEMI

En potatissort som tagits fram av forskare från Sveriges lantbruks
universitet är Sveriges första gröda som redigerats med ett nytt
fantastiskt verktyg – gensaxen CRISPR/Cas9.
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kalier för att skapa många slumpmässiga mutationer
som man sedan väljer bland. Med CRISPR/Cas9 kan
vi styra exakt var i en gen en mutation ska uppstå, säger Per Hofvander.
Per Hofvanders forskargrupp använder CRISPR/
Cas9 även i andra projekt.
– Det är en teknik med många användningsområden inom växtförädling. På SLU används CRISPR
för att få växter att utveckla resistens mot svamp
sjukdomar och skadedjur eller för att försöka få bort
onyttiga komponenter från livsmedel, t ex glyko
alkaloider i potatis och glukosinolater i oljeväxter
som senap och kål.
Ett tidigare försök att utveckla en amylopektinrik
gröda var potatissorten Amflora. Den forskades fram i
Sverige och odlades i EU åren 2010–2012 men stoppades
p g a kritiken mot genmodifierade organismer, GMO.
– Nu har vi inte satt in något nytt genelement och
potatisen behöver inte regleras som GMO ännu, säger Per Hofvander om den nya amylopektinpotatisen.
Projektet drivs tillsammans med stärkelseföretaget
Lyckeby Starch, som ska utvinna och sälja stärkelse från
potatisen när den är redo för kommersiell odling. ✺
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S

tärkelsekomponenten amylopektin används av livsmedelsindustrin som konsistensgivare i soppor, såser, krämer och
mejeriprodukter. Den kan utvinnas ur potatis, vars stärkelse normalt även innehåller amylos. Men
amylopektin har bättre lagringsegenskaper än amylos
och är ibland en mer eftertraktad komponent. Därför
har forskare vid Svenska Lantbruksuniversitetet, SLU,
utvecklat en ny typ av potatis, utan amylos.
– Stärkelse består normalt av cirka 20–25 procent
amylos och 75–80 procent amylopektin. Vi stängde
av tillverkningen av amylos vilket ger en potatis där
stärkelsen består av endast amylopektin, berättar Per
Hofvander, forskare vid institutionen för växtförädling vid SLU.
Forskarna har använt den nya genredigeringstekniken CRISPR/Cas9 och klippt i genen som kodar för enzymet Granule Bound Starch Synthase, GBSS. Enzymet
kopplar ihop glukosmolekyler till amylos och när det
inte uttrycks blir bara amylopektin kvar.
– Motsvarande mutation finns redan i majs och
korn. Den har uppstått spontant eller med klassisk växtförädling. Då används radioaktiv strålning eller kemi-

Erika Lindbom Sierakowiak ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 4/2016

Potatis producerar rätt stärkelse

av Erika Lindbom Sierakowiak och Kenneth Wärnmark, Lunds universitet, ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 7/2016

NOBELKEMI

2016 års Nobelpris i kemi tilldelas Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser
Stoddart och Bernard L. Feringa för forskning om molekylära maskiner.

Molekylmaskiner och bindningar

D

et grundläggande och mest spännande med pristagarnas upptäckter ur kemisynpunkt är att de har lyckats skapa en helt ny typ av material som inte
finns i naturen, med mekaniska bindningar, inte kemiska. Det förklarade Peter Brzezinski, ledamot i Nobelkommittén för kemi samt professor i biokemi vid prisutdelningen den 5 oktober 2016 på Kungl.
Vetenskapsakademien. Pristagarna tillkännages alltid
i början av oktober, under stort pressuppbåd.
Det första stora genombrottet gjorde Jean-Pierre
Sauvage redan 1983. Han visade att molekylringar kan
fästas vid varandra som i en kedja, kallad katenan. Det
ger en mekanisk bindning där delarna fortfarande kan
röra sig i förhållande till varandra.
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Stoddart fortsatte och visade 1991 att en molekylring kan
fästas mekaniskt på en rakare molekyl, en axel, kallad
rotaxan. Ringen kan sedan röra sig fram och tillbaka
på molekylen utan att trilla av, eftersom det finns inbyggda stopp i ändarna.
Bernard L. Feringa och hans grupp utvecklade (1999)
den första molekylära motorn där UV-ljus fungerar som
”bensin” och sätter igång en rörelse.
Vad kan molekylära maskiner användas till?
Den frågan fick Ben Feringa som deltog i presskonferensen när priset tillkännagavs, via telefon.
– Det är fortfarande lite tidigt att säga, men det
finns många olika tänkbara användningsområden, som
transportörer i kroppen eller nanorobotar som kan injiceras i blodströmmen och söka upp cancer. De kan an-
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vändas till smarta
material som anpassar sig till förändringar i omgivningen, sade
han.
– Ibland ser jag
mig som bröderna
Wright. När de var akSir James Fraser Stoddart,
Bernard L Feringa,
Jean-Pierre Sauvage,
tiva, runt år 1900, var
Northwestern University,
Rijkuniversiteit Groningen,
l’Université de Strasbourg,
det inte många som förUSA
Nederländerna
Frankrike
stod varför vi behövde flygande transportmedel. Jag tror att mo– Feringas molekylära bil visar till exempel att man kan
lekylära maskiner kan genomgå samma revolution.
kontrollera rörelse och riktning hos molekyler med hjälp
– Det finns inget som kan
säljas eller användas ännu. Däremot har man visat att av ljus. Våglängden på UV-ljus passar bilens storlek.
de går att använda i olika applikationer, förklarar Peter Större molekyler skulle kräva synligt ljus. Andra sätt
att driva molekylära motorer kan vara värme eller pH. ✺
Brzezinski.

Väldigt coola molekyler

D

e molekylära maskinerna i nanoskala har
motsvarigheter i makrovärlden: en roterande kedjelänk, en skyttel och en rotationsmotor. Årets Nobelpris är trots titeln ett
grundforskningspris och ännu finns inga riktiga til�lämpningar av molekylära maskiner.
Priset handlar om kemiska syntesmetoder för s.k.
katenaner och rotaxaner. De strukturerna har sedan
försetts med funktion så att molekylära maskiner har
skapats.
Priset lyfter också olika sorters kemisk bindning.
Pristagarna har använt kovalent bindning, jon-dipolbindning (koordinationsbindning), --bindning, den
ovanliga mekaniska bindningen, samt ren Columbisk
repulsion.

Katenaner
Katenaner är kemiska föreningar där, i den enklaste
formen, två cykliska molekyler är ihopkopplade så att de bildar en första länk i
en kedja, ett exempel på mekanisk bindning. Det är ett mycket komplicerat sätt att koppla ihop
molekyler.
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Rotaxaner
Rotaxaner är kemiska föreningar bestående av en rak
(linjär) molekyl på vilken man har trätt en ringformad
molekyl, en s k cyklofan. I båda ändarna sätts en stoppare så att inte ringen kan trädas av (ytterligare ett exempel på s k mekanisk bindning). Med hjälp av bl a
pH-förändringar i den omgivande lösningen kan man
få den cykliska molekylen att flytta sig fram och tillbaka. En molekylär skyttel!

Nästa steg
Nästa steg i utvecklingen var den molekylära rotationsmotorn. Det var avgörande att kunna lösa problemet
att få rotationen kring en kemisk bindning att bara gå
åt ett håll. Det lyckades Feringa med. Han har sedan
utvecklat konceptet vidare och fått fram en molekylär
maskin som roterar med 12 MHz. Feringa har också
tillverkat en fyrhjulsdriven bil i nanometerskala.

Framtiden
Hur ser framtiden ut? Flera forskargrupper försöker
förankra många molekylära maskiner på guld- eller
plastytor. Det skulle kunna bli en molekylär vindrutetorkare, som rengör ytor från andra molekyler. ✺
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AKTUELLT

Ovanligt FN-möte
■ I sin fjärde generalförsamling någonsin med fokus på en hälsofråga tog
FN upp antibiotikaresistens. Medlemsstaterna kom överens om att jobba mot
spridningen av antimikrobiell resistens
hos bakterier, virus, svamp och parasiter inom sjukvård, veterinärmedicin
och jordbruk.
Det finns en global handlingsplan och
medlemsländerna ska ta fram nationel-

la planer. Joakim Larsson, professor i
miljöfarmakologi, Göteborgs universitet,
efterlyser också lagar och ekonomiska
styrmedel. ”Idag gynnar systemet den
som producerar billigast läkemedel.”
Enligt en rapport (The Review on Anti
microbial Resistance) kommer antalet
dödsfall orsakade av resistenta bakterier att vara ca tio miljoner per år, 2050,
med fortsatt spridning i dagens takt.

Ränder bäst

■ Vita hästar besväras mindre av
blodsugande bromsar än mörkare artfränder och ännu bättre är det att vara zebrarandig om man vill undvika
blodsugarna. Den upptäckten har gett
Susanne Åkesson, professor i zooekologi, Lunds universitet, Ig Nobel
Prize tillsammans med forskare från
Ungern och Spanien.
När solen lyser på en mörk, svart
eller brun päls reflekteras ett polariserat ljus som för bromsen liknar när solljus
studsar mot en vattenyta. Det lockar bromsarna att lägga ägg på vattenväxter och i buskage nära vatten. Dessutom signalerar ljuset
till honorna att här kan det finnas blod att suga.
Vita hästar reflekterar opolariserat ljus som
är svårt för bromsar att upptäcka. I forskningen
användes plastmodeller av hästar täckta med lim
som fångade in bromsarna.
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Livets ursprung
■ När den unge forskaren Stanley Miller på hösten
1951 slog på strömmen till sitt numera berömda experiment med en blandning av vätgas, metan, vatten och
ammoniak satte han inte bara igång en kemisk process
som skapade aminosyror.
Han startade också en kapplöpning om att med vetenskapliga metoder förstå ett av den moderna vetenskapens mest komplexa problem: Hur har liv uppstått ur en
livlös ursoppa med enkla kemiska substanser?
I en ny bok ”Ursprung” skriver lundaprofessorn i biokemi, Ulf Ellervik, den spännande historien om livets ursprung och evolution utifrån kemistens perspektiv. Du
kan hitta utdrag ur boken på www.kemivarldenbiotech.se
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AKTUELLT

Nötbehandling
■ En ny studie utförd i USA visar att barn med jordnötsallergi fick lindrigare symptom om de dagligen fick äta kontrollerade doser av jordnötsprotein under drygt två år. I studien ingick 40 barn i åldrarna 9–36 månader
med nyligen upptäckt jordnötsallergi.
Behandlingen pågick i genomsnitt i 29 månader och efter den visade
drygt 80 procent av barnen ingen allergisk reaktion alls när de fick äta
5 gram jordnötsprotein.
Motsvarande siffra i kontrollgruppen (allergiska
barn som inte behandlats)
var 4 procent.
De behandlade barnen
följs nu upp för att man
ska se hur länge den skyddande effekten sitter i.

Bort med mässling
■ Nord-, Central, och Sydamerika är världens
första region där man lyckats eliminera den smittsamma sjukdomen mässling. Det är tack vare ett
omfattande arbete med vaccinationer mot viruset.
För att förklaras fritt från mässling av Världshälsoorganisationen, WHO, krävs att ingen smitta med
ursprung i landet har uppkommit på minst tre år.
I Europa har knappt hälften av länderna lyckats
eliminera sjukdomen, bland dem Sverige, Norge och
Finland. 2013 dog ca 96 000, främst barn under fem
år av mässlingen, globalt. 1990 var siffran 545 000
och 1980 uppskattningsvis 2,6 miljoner.

Tomatgenetik
■ I en studie av drygt 25 000 gener
i två varianter av tomat har forskare
vid Floridauniversitetet i Gainesville,
USA, visat att nedkylning – stressande
för en tropisk växt – minskade aktiviteten i hundratals gener. Många av
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dem återhämtade sig inte heller
när tomaten återvände till rumstemperatur.
Vissa av de undersökta generna
är kopplade till tomaternas doft,
smak och arom. Forskarna såg
vidare att nedkylning påverkade
DNA-metyleringen hos tomaterna. Eftersom metylering är
en vanlig mekanism för att
slå av och på gener under långa tidsperioder
kan kylning ge långvarig effekt på smak, menar forskarna.
Budskapet är okomplicerat. Lägg inte
tomaterna i kylen.

Ozonrent
■ Tekniska verken i Linköping har börjat bygga
den första permanenta ozonanläggningen i full
skala i Sverige för rening av läkemedelsrester.
Avloppsvatten innehåller rester av de läkemedel
vi äter och som inte bryts ned i kroppen. Vissa läkemedelsmolekyler bryts ned i reningsverket men
inte alla. Därför satsar man på ozon.
Metoden har testats i pilotskala i samarbete med
IVL Svenska Miljöinstitutet. Liknande ozonreningsanläggningar finns i Tyskland och Schweiz. Upp
till 90 procent av de läkemedelsrester som finns
i avloppsvattnet idag beräknas kunna renas bort
när anläggningen tas i drift våren 2017.
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