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INNEHÅLL
En bild säger mer än tusen ord

K

anske har du hört ordspråket En bild säger mer än tusen ord. Och

ibland gör den verkligen det! Ett av de mer kända exemplen är när
James Watson och Francis Crick upptäckte att DNA-molekylen

är en dubbelspiral. Watson och Crick hade jobbat länge med att bygga

modeller utifrån tillgängliga fakta, men kombinationsmöjligheterna var
för många. Först när de fick tag i Rosalind Franklins foto av molekylen
taget med hjälp av en teknik som kallas röntgenkristallografi löste de

utmaningen. Watson och Crick fick Nobelpriset i fysiologi/medicin 1962.

Vid senaste Nobelprisutdelningen, i december 2017, var bilder återigen

i fokus. Jacques Dubochet, Joachim Frank och Richard Henderson fick
kemipriset för att de utvecklat kryoelektronmikroskopin. Tekniken
har gjort det möjligt att skapa tydliga och snygga bilder av enskilda

biologiska molekyler. Det går till och med att skapa bildserier som visar
hur molekylerna ändrar form när de utför olika slags arbete inuti våra

celler. En kunskap som är viktig till exempel när forskarna ska utveckla
nya läkemedel.

Du läser mer om Jacques Dubochets, Joachim Franks och Richard

Hendersons nobelpris på sid 12 här i Allkemi.
Trevlig läsning!
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landsman Jacob Berzelius, som föddes 1779 i Wäfwer
sunda i Östergötland och dog i Stockholm 1848.«
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BLÄNKARE

PORTRÄTT

Jättesatsning på bio
Målet för Flaggskepp Bioraffinaderi är en
anläggning som ska producera i princip allt
samhället behöver, som idag framställs
med fossil råvara, men från skogen.
Förutom en miljon ton textilcellulosa
ska ett bioraffinaderi kunna produ
cera t ex proteinprodukter (djur- och
fiskfoder), gröna kemikalier, biodriv
medel och biogas.

Tillverkningen ska också vara självförsörjande
på energi och ha högt resursutnyttjande.
Projektet som leds av Processum i Örnsköldsvik
finansieras av 13 företag – skogsägare, skogs-,
kemi- och detaljhandelsföretag. Förstudien
är klar och nu ska man utreda om det finns
tillräckligt med skogsråvara och hur anlägg
ningen ska betalas – en investering på cirka
15 miljarder kronor.

Lotta Sartz delar sin arbetstid mellan forskning och undervisning
och arbete i ett miljöteknikföretag.

Lika bra med vinäger
Ett glas med fem aminosyror från mjölkproteiner och lite
krom före maten kapar blodsockerkurvan med en fjär
dedel. Men det går lika bra med vinäger i vatten eller en
bit bröd doppat i vinäger. Det har Elin Östman, forskare
vid Centrum för preventiv livsmedelsforskning vid Lunds
universitet, och hennes kollegor upptäckt. Alltför kraf
tiga svängningar i blocksockret sliter på kroppen och kan
trigga igång så kallad låggradig inflammation. På lång
sikt ökar risken för diabetes och hjärt- och kärlproblem.
Forskningen har resulterat i ett par patent.

Älska kemi
I det nya välutrustade Kemilabbet på
Universeum i Göteborg ska både barn
och vuxna, elever och lärare få mer
kunskap om kemi. Sveriges kemiföre
tag går bra och för att fortsätta med
det behöver de fler kompetenta med
arbetare med kemiutbildning.
Fram till 2029 behövs dessutom
varje år cirka 400 nya lärare med
kemikompetens i årskurs 7–9, jämfört
med de ca 20 som nu examineras varje år.

I satsningen Älska kemi vill Universeum
öka kunskapen om kemi, göra ämnet
lättillgängligt för stora och små och visa
på dess stora betydelse för samhället och
i arbetet för en hållbar framtid.

Gravitationsvågor
Den 17 augusti 2017 upptäcktes först gravitationsvågor och sedan
ljuset från två kolliderande neutronstjärnor för
första gången. Inom några timmar hade ast
ronomer runt om i världen hittat källan till
utbrottet i en galax 130 miljoner ljusår
bort. Senare under hösten släpptes ett
flertal vetenskapliga artiklar om den
banbrytande upptäckten. En av de
många författarna, Stephan Rosswog
från Stockholms universitet, har lett
en egen studie om bildningen av
grundämnen.
”Så vitt jag kan se stämmer mina gamla
beräkningar att tunga grundämnen, t ex guld,
platina och uran bildas när neutronstjärnor kol
liderar. Det här är det bevis jag väntat på i över 20 år”,
kommenterade han upptäckten..

Kul för kemister
Batteriföretaget Northvolt ska samarbeta med Nordens största bat
teriforskargrupp vid Uppsala universitet under ledning av Kristina
Edström, professor i oorganisk kemi. ”Detta är en energiinjektion för
svensk batteriforskning på området och en mycket glädjande sats
ning. Vi hoppas att de får ihop de pengarna som behövs”, säger hon.
”Det är komplexa reaktioner och väldigt mycket rolig kemi i batterier.”
Kristina Edström tycker att hon redan ser ett genomslag i grundutbild
ningen av batterisatsningen med fler studenter. ”Det här är kul för
kemister. Kemi är inte enbart life science, vilket man kan tro ibland.”
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Ett ben i forskningen och ett i gruvan

E

fter gymnasiet visste Lotta att det
var kemi hon vill läsa och hon började vid Örebro universitet. Där
läste hon kemi i två år plus ett år
matematik.
– Jag hade ingen tydlig plan för min
utbildning och tänkte att jag kanske skulle
läsa kemiteknik på KTH.
Hon började på KTH men insåg rätt
snart att det inte passade henne.
– Jag är nog mer naturvetare än ingenjör.
Istället blev det ett år statistik i Örebro
och sedan examen med kemi som huvudämne.
Att kemi är kul insåg hon redan på
högstadiet med en bra lärare och undervisning i kemisal.
Efter examen erbjöds hon en doktorandtjänst i ett EU-projekt med bas i
Ljusnarsbergs kommun i Bergslagen, norr
om Örebro. Tema: att skapa tillväxt kring
gruvor och gruvrelaterade näringar.
– Doktorandtjänsten skulle studera bra
och effektiva sätt att minska miljöpåverkan från gamla gruvor.
Projektet, som kallas Bergskraft, har
förlängts ett par gånger och har också
resulterat i ett bolag där Lotta Sartz är
anställd på halvtid.
– Vi är två kemister och en geolog
som jobbar med miljöteknik inom gruv

5
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området. Dessutom driver vi forsknings
inriktade projekt, bl a med finansiering
från Vinnova.
– Kombinationen miljöteknik i bolaget och universitetslektor i kemi fungerar väldigt bra.
I somras valdes hon till generalsekreterare i den internationella organisationen
International Mine Water Association,
IMWA, som samlar forskare, företag och
konsulter.
– Forskarna vet vilka gruvbolagens
problem är och bolagen får tillgång till
forskarna.
Hon ser som sin främsta uppgift att
öppna upp IMWA mot samhället.
– Gruvbranschen behöver visa vad man

gör när det gäller utveckling av nya metoder för mineralutvinning och hur man tänker kring hållbarhet och miljöpåverkan.
Branschen har fått en smutsighetsstämpel men man glömmer hur viktig mineral
försörjningen är för det moderna samhället.
– Ibland berättar jag om mitt jobb för
mina studenter och då får jag frågor som
”har vi gruvor i Sverige?” och ”varför behöver vi det?” Jag tycker det är viktigt att
berätta för unga om kemi, forskning och
tillämpningar.
Hon har också drivit två projekt för
högstadieelever om gruvor.
– När jag presenterade våra resultat
på konferenser utomlands tyckte eleverna det var väldigt kul. Det handlar inte
enbart om formler på svarta tavlan utan
om gruvområdet de går över varje dag på
väg till skolan. ✍
Boel Jönsson KvB KT nr 5 2017

TUSEN ÅR
Sverige har en drygt tusen år lång historia av
malmbrytning och metallframställning. Falu
gruva t ex lades ner år 1992, efter att ha varit i
drift troligen sedan vikingatid. Man tror det har
funnits runt 10.500 gruvor enbart i Bergslagen.
Aktiva idag är Lovisagruvan i Lindesberg där man
bryter bly-zink-silver, Zinkgruvan i Askersund
och Garpenberg i Hedemora. (www.sgu.se)
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ILLUSTRATION PÅL STENMARK

POLYMERTEKNOLOGI
Den som
trodde att plast
isoleringen runt
högspännings
kablar var vilken
plast som helst
får tänka om.
I framtiden ska
kablarna grävas
ner.

Forskare vid Stockholms universitet upptäckte nyligen
det första nya botulinumtoxinet på nära ett halvt sekel.
De har också strukturbestämt stelkrampsgiftet.

GIFTKEMI

Så binder världens
starkaste gift

J

Världsrekord i kraftledning
Med svenskutvecklad kabelplast som isolering kan man effektivt överföra
solkraft långa sträckor med mycket mindre energiförluster.

R

unt om i världen görs alltfler satsningar på alternativa och miljövänliga energikällor för att
minska koldioxidutsläppen. Energiproduktion
med sol, vind- och vattenkraft är ofta placerade
långt från bebodda trakter. Det kräver säkra och effektiva metoder för att leda elektriciteten i starkströmsnät
till oss användare.
Hittills har man främst använt högspänd växelström
för kraftöverföring, antingen via luftledning eller nedgrävd kabel.
Men nu blir högspänd likström allt mer intressant
eftersom det ger mycket lägre effektförluster över långa
sträckor. Det är extra viktigt när man ska koppla in
avlägsna energikällor som kan finnas tusentals kilometer från slutanvändaren.
Stora vattenytor och tätbefolkade områden gör det
dessutom svårt att bygga luftledningar. Istället behöver
ledningarna grävas ned. Energiförlusterna kan minsFAKTA
Tvärbindningar kopplar de enskilda polymerkedjorna i plasten
till varandra och förvandlar en termoplastisk plast till ett osmält
bart nätverk som behåller sin form. Lågdensitetspolyeten
börjar smälta vid rumstemperatur!

kas om man ökar överföringsspänningen och därmed
temperaturen vilket ställer extrema krav på isoleringsmaterialet – själva kabelplasten.
Plasttillverkaren Borealis har i samarbete med NKT
Cables lyckats utveckla en kabelplast som uppfyller de
extrema kraven. Det är en tvärbunden polyetenplast
som klarar en spänningsnivå på upp till 640.000 volt,
vilket är världsrekord. Ett par sådana kablar kan överföra tre gigawatt kraft – den sammanlagda produktionen vid Sveriges sex största vattenkraftverk.
Den ultrarena plasten tillverkas i Borealis anläggning i Stenungsund, norr om Göteborg.
Plasten är lågdensitetspolyeten (LDPE), samma typ
av material som i t ex plastkassar men producerad med
extremt hög renhet, både fysikaliskt och kemiskt i en
högtrycksreaktor vid flera tusen atmosfärers tryck.
Processen ger formstabil, ultraren LDPE med extremt
låg elektrisk ledningsförmåga, upp till 1.022 gånger
lägre än koppar. Det är avgörande för ett bra isolermaterial och för den maximala spänningen hos den färdiga kraftkabeln.
Nya, ännu vassare kabelmaterial, baserade på bl a
nanokompositer av metalloxider är under utveckling. ✍
Christian Müller, bitr prof, avdelningen för kemi och kemiteknik, Chalmers, KvB KT nr 5 2017
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6

ag började forska på gifterna för att de är fascinerande
och väldigt komplexa ”maskiner” som kan ta sig ända in
i våra celler. Bakterien, Clostridium botulinum, har funnit
ett sätt att döda ett ”villebråd” som är många miljarder
gånger större, förklarar Pål Stenmark, docent, Institutionen
för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.
Botulinumtoxin och stelkrampsgiftet (produceras av
bakterien Clostridium tetani) är de giftigaste substanser
som vi känner till. Dödlig dos för en människa är ungefär
0,1 mikrogram. Toxinerna är stora proteinmolekyler som
båda tillverkas av vissa bakterier.
Botulinumtoxin är en miljon gånger giftigare än giftet från en kobra. Trots sin giftighet har det i mycket låga
koncentrationer många (fler än 80) viktiga medicinska
användningsområden.
Ett botulinumtoxin (Botox) används bl a för att lindra
spasticiteten hos barn med cerebral pares (CP) och naturligtvis inom skönhetsindustrin. Toxinet fungerar genom
att bryta förbindelsen mellan nerverna och musklerna vilket förlamar eller dämpar musklerna. Giftet blockerar frisättningen av neurotransmittorn acetylkolin.
Förra året upptäckte och karakteriserade Pål Stenmarks
grupp tillsammans med forskare vid Harvard Medical
School, det första nya botulinumtoxinet (typ X) på nära
ett halvt sekel.
– Nu kan vi kanske påverka processer inne i celler som
vi tidigare inte haft verktyg för, säger han.
De studerar bland annat hur giftet binder olika receptorer på ytan av celler, bl a till långa sockermolekyler
(gangliosider).
Clostridium tetani finns i vanlig jord och kan börja växa
i smutsiga sår, där den producerar sitt gift. En unik egenskap hos stelkrampsgiftet är att det färdas längs nervceller
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Uppbyggnaden av det första
botulinumtoxinet (BoNT/A)
som upptäcktes 1897.

från såret till ryggmärgen där det orsakar livsfarliga kramper.
– Det vill vi veta mer om. Varför vandrar stelkrampsgiftet mot ryggmärgen medan botulinumtoxinet stannar lokalt och orsakar förlamning?
– Fortfarande dör ca 60.000 främst barn och kvinnor i stelkramp varje år även om stora vaccinationsprogram avsevärt har förbättrat situationen, säger
Pål Stenmark. ✍
Pål Stenmark och Boel Jönsson, KvB KT nr 8 2017
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Någon kommer att modifiera människor. Frågan är bara hur. Större muskler? Violetta ögon? Större hjärna?

Ljusdriven molekyl borrar hål i cell

CRISPR/Cas9 är en fantastisk genredigeringsteknik. Frågan är vart den leder oss.
Ulf Ellervik ger en inblick i ett mycket aktuellt ämne i sin bok Ursprung.

D

naturligtvis också föremål för omfattande
patentkonflikter.)
Med CRISPR/Csas9 är det möjligt att
ändra i stort sett vilken gen som helst,
eller byta ut enstaka baspar i arvsmassan med stor precision. Frågan är hur vi
ska använda denna fantastiska teknik
och var gränsen går mellan sund vetenskap och oetisk eller farlig manipulering
av vårt DNA.
Det finns planer på att utrota exempelvis malariamyggor genom att se till att
det bara föds hanmyggor. Det finns getter
som producerar spindelsilke, ett oslagbart
material, i sina mjölkkörtlar. I december
ansökte ett av bolagen som bildats runt
tekniken (CRISPR Therapeutics) om att få
prova en CRISPR-behandling på patienter med en svår genetisk blodsjukdom.
Det finns goda skäl, ibland mycket

Nanomaskin
på väg mot
en cancercell.

Supersnabbt snurrande molekylära maskiner kan borra sönder cancercellers
membran på 60 sekunder. De aktiveras med ljus eller röntgenstrålning.

Gyllene ris och spindelgetter
et hela började runt millennieskiftet i USA, på det danska företaget Danisco. Bland annat sysslade
Danisco med mejeriprodukter
och bakteriekulturer till yoghurt och ostframställning. Ibland infekteras dock bakterierna av virus vilket ger sämre smak
och produkterna måste ofta kasseras.
Man startade därför ett forskningsprojekt för att förstå varför vissa bakterie
kulturer infekterades men andra klarade
sig. Samtidigt arbetade två forskare,
Emmanuelle Charpentier vid Umeå universitet och Jennifer Doudna i Berkeley
Kalifornien, med varsin del av det som tillsammans med Daniscos upptäckt skulle
bli genredigeringstekniken CRISPR/Cas9.
Många forskare har sedan upptäckten ägnat sig åt tekniken, som utvecklas och förfinas kontinuerligt. (Den är

NANOTEKNIK

BILD LOÏC SAMUEL/RICE UNIVERSITY

ELLERVIK

goda, till varför vi ska utnyttja snabb och
träffsäker genmodifieringsteknik. Det gyllene riset är ett bra exempel. Ris, Asiens
stapelföda, innehåller inte tillräckligt med
vitaminer. Uppskattningsvis lider över
hundra miljoner barn av brist på A-vitamin
vilket kan leda till en lång rad bristsjukdomar och nedsatt immunförsvar. Genom
att kopiera och förbättra risplantans gen
för β-karoten, som finns i bladen, och sätta
den i riskornet har det gyllene riset blivit
en utmärkt A-vitamin-källa. Ett par deciliter för att stoppa A-vitaminbristen är möjligt även för de riktigt fattiga.
Trots det är många, särskilt här i väst,
skeptiska. Men är vår rädsla värd hundratals miljoner barns lidande? Alla former av GMO är inte nödvändiga – men
vissa vore det etiskt fel att tacka nej till. ✍
Ulf Ellervik, Kemiska Institutionen, Lunds universitet, KvB KT nr 6, 8 2017
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F

örra våren knep hans lag förstaplatsen i världens
första nanobilsrace. Nu väcker kemisten James
Tour och hans forskarkollegor på nytt uppmärksamhet världen över. Tillsammans tillverkar de
nanometersmå molekylära maskiner som kan borra
sig genom cellmembranet hos utvalda typer av celler.
Dockningen sker med hjälp av peptider som fäster
vid receptorer på cellytan. Väl på plats aktiveras den
molekyldel som fungerar som rotor. Det sker antingen
med ultraviolett ljus eller låga doser röntgenstrålning.
Konstruktionen är en vidareutveckling av den molekylära motor som belönades med Nobelpriset i kemi
2016. Den roterande delen spinner med en hastighet på
minst två till tre miljoner varv per sekund! På någon
minut har molekylen borrat sig igenom båda lipidlagren
i cellmembranet, berättar James Tour, forskningsledare
vid amerikanska Rice University. Resultatet blir att cellen kollapsar och dör.
I en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature
visar forskarna hur tekniken slår ut musceller och
mänskliga cancerceller i labbskålar (in vitro).
– Vi kan välja vilken typ av cancercell vi vill slå ut.
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Det styrs av peptiden som vi fäster på nanomaskinen.
Sedan dess har forskarna även gjort studier på rundmasken C. elegans och kräftdjuret Dapnia. Maskinerna
testas nu på möss med cancer i bukspottkörteln. Enligt
James Tour tas de döda cellerna om hand av kroppens
reningssystem. Nästa steg är att få tillstånd att genomföra kliniska test på människor.
Han poängterar att metoden kan användas till långt
mer än att döda cancerceller. Den kan även bli ett sätt
att transportera in mediciner i en cell.
– Det handlar om ett helt nytt sätt att behandla sjukdomar som jag döpt till nanomekanisk terapi (nano
mecano therapy). Den kan cellerna inte utveckla immunitet mot. ✍
Ulla Karlsson-Ottosson, frilans, KvB KT nr 7 2017

SNABBASTE NANOBILEN
I april 2017 hölls världens första nanobilsrace i Toulouse för
sex nanometersmå fordon. Först i mål kom lag James Tour som
vann en överlägsen seger med sin dipolracer när den tog sig
den 150 nanometer långa banan på 1,5 timme. Tvåan klocka
des på 6,5 timmar.
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ASTROKEMI
© NASA/JPL-CALTECH

Förutom en serie oförglömliga bilder på den vackra planeten med sina berömda ringar har Cassini levererat
en rad oväntade forskningsresultat. De har i grunden
förändrat vår syn på de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos planeten och dess månar.

På optikbordet styrs ljuset med hjälp av linser, filter och speglar.

Till skillnad från Mars och våra andra steniga grannplaneter i det inre av solsystemet är Saturnus och grannplaneten Jupiter så kallade gasjättar med flera månar.
Saturnus ligger cirka tio gånger så långt från solen
som Jorden. Det har starkt begränsat möjligheterna att
studera planeten, tills nu.
Cassini byggdes tillsammans med en mindre
månlandarenhet Huygens, som en större rymdsond,
fullspäckad med bl a avancerade spektroskopiska instrument för fysikaliska och kemiska mätningar. Dess vikt
och längd motsvarade en liten buss.
Det är inte lätt att designa mätinstrument när man
inte riktigt vet vad man ska mäta. Det stod klart när
de första kemiska analyserna började skickas tillbaka
från Cassini-Huygens.
Flera av de mest överraskande vetenskapliga upptäckterna kommer från Huygens-sonden som skickades
iväg för att undersöka Titan, Saturnus största måne.
Titan är en av få månar i solsystemet med betydande
atmosfär vilket har gjort den svårstuderad från Jorden.
Den orangefärgade, kväverika och smoglika atmosfären döljer månytan för jordbaserade teleskop. Bilder
och mätningar från Huygens visade att på den steniga
och isiga ytan finns sjöar av flytande kolväten.
Atmosfären visade sig innehålla, förutom kväve,
en oväntat stor mängd av olika kolväteföreningar och
tyngre partiklar (aerosoler) av is och kolväten. Bland kolvätena utmärker sig en klass av större aromatiska föreningar som brukar förkortas PAH (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons).

Illustration av Cassini över Saturnus norra halvklot innan sonden gör sin sista dykning ned mot planetens yta.

Cassini – slutet på ett rymdäventyr
Rymdsonden Cassini har i grunden förändrat vår uppfattning om de fysika
liska och kemiska egenskaperna hos Saturnus och dess månar.

D

en 15 september styrdes rymdsonden Cassini
till en kontrollerad kraschlandning på Saturnus
gasaktiga och vindpinade yta. Detta var den
dramatiska avslutningen på ett banbrytande
rymdäventyr av NASA och ESA som påbörjades med

uppskjutningen från Cape Canaveral i Florida i oktober
1997. Uppdraget inkluderade först en resa till Saturnus
på knappt sju år, följt av en utforskning av Saturnus och
flera av dess månar under tretton år. Det översteg med
råge de ursprungliga planerna.
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Sammantaget visar detta på en mycket större molekylär komplexitet och aktivitet än förväntat. Det har lett
till nyväckt intresse för att förstå molekylära processer
under olika extrema fysikaliska förhållanden.
En annan oväntad upptäckt syns i bilder av vattenplymer! från Saturnusmånen Enceladus. Den isiga månen
är inte alls genomfrusen! Under isytan finns vatten i
vätskeform (beroende på gravitationskrafter, tror man).
Allt som allt ger upptäckterna från Cassini-Huygens
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kemiska processer, sjöar och underjordiska hav med
både kolväten och vatten.
Nu blickar vi framåt och hoppas på nya, spännande
astrokemiska upptäckter från nya uppdrag. De kan planeras utifrån vår ökade förståelse för mångfalden av
molekylära miljöer och kemiska processer på avlägsna
platser i och bortom vårt solsystem. ✍
Petter Persson, institutionen för teoretisk kemi, Lunds universitet, KVB KT nr 7 2017
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NOBELPRISET
2017 års Nobelpris i kemi går till tre forskare som utvecklat en mikroskopimetod som numera ger oss högupplösta bilder av biomolekyler, så kallad
kryoelektronmikroskopi. Utvecklingen av kryoelektronmikroskopi, förkortat
kryo-EM, började på 1970-talet. Idag ger tekniken fantastiska bilder av stora
proteiner och proteinkomplex. 2017 års kemipristagare har gjort varsin del i
utvecklingen. Henderson modifierade elektronmikroskopin, Frank kom på en
teoretisk strategi för bildbearbetningen och Dubochet utvecklade en provprepareringsmetod med vitrifierat (snabbfryst) vatten.

Jacques Dubochet, född 1942 (75 år) i Aigle,
Schweiz. Fil.dr 1973 vid Université de Genève
och Universität Basel, Schweiz. Hederspro
fessor i biofysik vid Université de Lausanne,
Schweiz.

Joachim Frank, född 1940 (77 år) i Siegen,
Tyskland. Fil.dr 1970 vid Technische Universi
tät München, Tyskland. Professor i biokemi,
molekylär biofysik och biologiska vetenska
per vid Columbia University, New York, USA.

Richard Henderson, född 1945 (72 år) i Edin
burgh, Skottland. Fil.dr 1969 vid Cambridge
University, England. Programledare vid MRC
Laboratory of Molecular Biology, Cambrid
ge, England.

Utvecklingen av detektorn är på nivån att det kanske
är ett Nobelpris i sig, enligt Olof Ramström.
Den har betytt att man de senaste åren har fått se
en uppsjö av fantastiskt detaljerade molekylstrukturer
bestämda med kryo-EM. Man kan också göra ”filmer”
med flera bilder i en serie vilket har fått stort genomslag på bara några få år.
Metoden är på alla sätt fantastisk, dock klarar den
inte de minsta proteinerna. Gränsen går vid ca 50 kD.
För de små proteinerna finns andra metoder, som NMRspektroskopi, säger han.
– De två metoderna plus röntgenkristallografi kompletterar varandra väldigt bra.
Vad händer med kristallografin?
– Den kommer säkert att finnas kvar. Kryo-EM är

fortfarande lite enklare än kristallografi. Men kristallografin ger mycket bättre upplösning och finare strukturer och har inga storleksbegränsningar.
Vilken är den viktigaste rollen för kryo-EM?
– Att man kan se stora komplex i sin miljö. Du kan
ta ut prover från vävnad t ex, vilket är väldigt vanskligt att göra med kristallografi, och studera dem i sin
naturliga miljö, i vatten, utan att de förstörs.
Kryo-EM har fått ett viktigt användningsområde –
identifiering av virus. Eftersom virus innehåller symmetrielement behövs inte så många bilder och det går
rätt snabbt, vilket kan vara betydelsefullt.
– Det är en otroligt cool metod, säger Olof Ramström. ✍
Boel Jönsson, KvB KT nr 7 2017

Hudens struktur i närbild
Mikroskopiteknisk revolution

O

lof Ramström, professor i supramolekylär kemi, KTH, är en av ledamöterna i
Nobelkommittén för kemi som står bakom
valet av pristagarna.
Hur resonerade ni när ni valde pristagare med tanke
på att det finns så många, nya fantastiska tekniker?
– Det är en process med mycket utredningsarbete,
men det var inte alls svårt.

Hur länge har man använt tekniken?
– Elektronmikroskopi (EM) har använts länge och
flitigt. Kryo-EM har kommit upp de senaste två decennierna. Årets tre Nobelpristagare i kemi har gjort de
grundläggande upptäckterna och visat att det fungerar.
De senaste fem, sex åren har användningen tagit raketfart tack vare en ny typ av detektor för elektronstrålning som mäter elektronerna direkt och väldigt snabbt.
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Lars Norlèn, som är forskare vid
Karolinska Institutet, lärde sig kryo
elektronmikroskopin som postdok
i Jacques Dubochets laboratorium i
Lausanne.
– När jag flyttade hem var det för att sätta upp en kopia
av hans labb och fortsätta arbeta med kryo-EM tekniken. Det ledde till att vi 2012 publicerade resultat om
hur hudens molekylära barriärstruktur ser ut i detalj
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genom att studera extremt tunna skivor av hudceller.
Hur är Jacques Dubochet som
forskare?
– Han är den klassiska forskartypen,
oerhört entusiastisk och fokuserad på
orginell forskning. Med extrem envishet och
uthållighet har han sedan 1970-talet följt sin egen
forskningslinje, oberoende av alla modenycker och
svängningar.
– Jacques är ett orginal, en oerhört genuin person. ✍
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BLÄNKARE

Larmrapport

Potatismjölk

I en ny bok ”Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams”
gör forskaren Emma Frans sitt bästa för att lära ut verktyg för
att genomskåda lögner och halvsanningar i en tid av ”alterna
tiva fakta”, fejknyheter och halvsanningar. Hon är forskare vid
Karolinska Institutet och University of Oxford och skriver bl a
den granskande Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet och har
utnämnts till en av de roligaste svenskarna på Twitter. Boken
vänder sig till både unga och vuxna.

POTATIS

Att framställa, växtbaserade, krämiga
produkter är tekniskt svårt, men Eva Tornberg,
professor emerita i livsmedelsteknik, Lunds
tekniska högskola, har löst problemen.
Om protein och stärkelse i potatis värms på
ett visst sätt och blandas med rapsolja bildas
en emulsion, vilket exempelvis mjölk också
är. Produkten har testats både i laboratoriet
och i större skala och förhoppningen är att

den kan finnas i affärerna
nästa år. Drycken innehåller
sex procent rapsolja vilket
ger 106 kcal per 100 ml.
En smoothie på 250 ml
motsvarar halva dagsbeho
vet av omega-3. Metoden
att framställa emulsionen
är patenterad.

Kroppseget

Separationssuccé
Experimentlådan på Kemins dag
2017 innehöll en liten förpack
ning av den kemiska uppfinningen,
Sephadex. Sephadex baseras
på en upptäckt vid Uppsala uni
versitet (Porath, Flodin) under
1950-talet och kommersialiserades
av Pharmacia (Separation Pharmacia
Dextran). Kolonner fyllda med tvär
bunden dextrangel fungerar som
molekylsiktar, och kan användas

för storleksseparering av molekyler.
Upptäckten publicerades i tidskrif
ten Nature 13 juni 1959 och firar
60-årsjubileum nästa år. Idag till
verkas många moderna varianter
med kolonner från 20 mikroliter
upp till två meter i diameter av GE
Healthcare i Uppsala. 90 procent
av alla diabetiker i världen får t. ex.
sin medicin med hjälp av produkter
som produceras i Uppsala.

Batterifabrik
Det svenska batteribolaget Northvolt ska bygga en batterifabrik i
Skellefteå och ett forsknings- och utvecklingscentrum i Västerås.
Anläggningen ska bli Europas största och modernaste för produk
tion av litiumjon-batterier till fordonsindustrin med drygt 2 000
anställda i Skellefteå och 300-400 vid FoUcentret som ska stå klart 2019.
Fabriksbygget i Skellefteå pla
neras starta i slutet av 2018.
I början av 2020 ska man
producera batterier
med en kapacitet på 8
GWh. 2023 ska kapa
citeten vara 32 GWh
per år, enligt plan.

Nya nanoformuleringar av anti
mikrobiella peptider har tagits
fram i EU-projektet FORMAMP.
Peptiderna är små proteiner som
ingår i kroppens eget immun
försvar. De tar snabbt död på
bakterier i kroppen genom att
slå hål på bakterien så att den dör.
Det är svårt för bakterien att
hinna utveckla resistens mot pep
tiderna som också är aktiva mot

bakterier som är resistenta mot
befintlig behandling. Problemet är
att de bryts ned fort och inte fung
erar i traditionella läkemedel som
till exempel tabletter och injektio
ner. ”Det ser mycket lovande ut”,
säger Lovisa Ringstad, forskare på
RISE och koordinator för projektet.

Snabbtest
Forskare från Uppsala universitet har
utvecklat en ny metod för att på 10 till

30 minuter kunna bestämma om en infektion
orsakas av bakterier som är resistenta eller
känsliga för antibiotika. Testet bygger på ett
nytt mikroflödesplastchip. En användarvänlig
produkt utvecklas av Astrego AB i Uppsala som
räknar med att ha ett automatiserat test för
urinvägsinfektioner om ett par år. Fynden har
publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Klockpris

Ekosystemklor

Luktskydd

Grundämnet klor kan ha en annan roll i naturliga ekosystem än
man tidigare trott. Det visar forskning vid
Linköpings universitet. Klor är ett av
de vanligaste grundämnena på jor
den och det sker en omfattande
klorering av organiskt material
i mark. Forskarna visar nu att
kloreringen kan ha viktiga eko
logiska funktioner kopplade
till mikroorganismers aktivi
tet. Den kan oskadliggöra farliga
syreradikaler som bildas i ämnes
omsättningen eller vara en del av den
kemiska kamp mikroorganismerna för i konkurrens om mark
resurser. ”Det här är ekologiska funktioner som vi är i början
av att upptäcka”, kommenterar universitetslektor Teresia
Svensson.

En teknik för att funktionalisera polyester
lanseras som en lösning för att minska
lukt från sportkläder. Teknologin prisa
des nyligen med Swiss Technology Award
och är en ytfilm på textilen. Sportkläder
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av polyester börjar nästan genast efter
tvätt lukta starkt av svett beroende på
de bakterier som bryter ned svetten.
Bakterierna bildar en biofilm på tyget
som både orsakar dålig lukt och för
sämrar tygets egenskaper. Ytfilmen från
bolaget Sanitized AG är ett skyddskikt på
polyestern. Bakterierna fäster i ytskik
tet som släpper i tvätten och tar med
sig bakterierna. Hur skiktet är konstrue
rat meddelar inte företaget, bara att det
inte är nanoteknik och att det är aktivt
även efter 50 tvättar.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2017 delas lika mel
lan Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young
för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr
cirkadisk rytm, cellernas inre klocka. Årets Nobelpristagare
började med att studera en gen som krävs för bananflu
gans dygnsrytm.
De visade att genen kodade för ett protein som anri
kades under natten men bröts ned till låga nivåer under
dagen. De identifierade ytterligare proteiner och kunde
beskriva ett självreglerande urverk i våra celler. Cirkadisk
rytm styr bl a sömn, hormonnivåer, kroppstemperatur och
metabolism. Idag är cirkadisk biologi ett snabbt växande
forskningsfält, med stor betydelse för vår hälsa.

NOTISER
JUBILEUM. FNs generalförsamling
har utropat 2019 till det perio
diska systemets år. Då är det 150
år sedan Dmitrij Mendelejev publi
cerade sitt periodiska system för
kemiska grundämnen. Samma år
fyller den internationella kemiu
nionen IUPAC 100 år.
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FRAMTIDSUTSIKTER. På fem års
sikt bedömer fackförbundet Natur
vetarna att det blir liten konkurrens
om jobben för såväl nyexaminerade
som erfarna kemister. Många går i
pension och kompetensen behövs
på många områden. Se Framtids
utsikter på Saco.se

FULLKORN. Ännu en avhandling
från Lunds universitets livsmedels
tekniker stödjer att fullkorn ger
bättre hälsa. Hela korn- och råg
kärnor är bra för blodsockret upp
till ett halvt dygn efter intag. Stu
dierna har gjorts på friska personer
vid Antidiabetic Food Centre.

TÅRTLIM. Ett av stiftelsen SKAPAs
innovationspris till unga innovatö
rer, 65.000 kronor, gick till Emelie
Rengart från Östergötlands län för
hennes ”Edible Decoration Glue”,
ett starkt ätbart lim som efterfrå
gats av konfektyrbranschen. Det
smakar dessutom gott.
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Fabriksbygget i Skellefteå pla
neras starta i slutet av 2018.
I början av 2020 ska man
producera batterier
med en kapacitet på 8
GWh. 2023 ska kapa
citeten vara 32 GWh
per år, enligt plan.

Nya nanoformuleringar av anti
mikrobiella peptider har tagits
fram i EU-projektet FORMAMP.
Peptiderna är små proteiner som
ingår i kroppens eget immun
försvar. De tar snabbt död på
bakterier i kroppen genom att
slå hål på bakterien så att den dör.
Det är svårt för bakterien att
hinna utveckla resistens mot pep
tiderna som också är aktiva mot

bakterier som är resistenta mot
befintlig behandling. Problemet är
att de bryts ned fort och inte fung
erar i traditionella läkemedel som
till exempel tabletter och injektio
ner. ”Det ser mycket lovande ut”,
säger Lovisa Ringstad, forskare på
RISE och koordinator för projektet.

Snabbtest
Forskare från Uppsala universitet har
utvecklat en ny metod för att på 10 till

30 minuter kunna bestämma om en infektion
orsakas av bakterier som är resistenta eller
känsliga för antibiotika. Testet bygger på ett
nytt mikroflödesplastchip. En användarvänlig
produkt utvecklas av Astrego AB i Uppsala som
räknar med att ha ett automatiserat test för
urinvägsinfektioner om ett par år. Fynden har
publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Klockpris

Ekosystemklor

Luktskydd

Grundämnet klor kan ha en annan roll i naturliga ekosystem än
man tidigare trott. Det visar forskning vid
Linköpings universitet. Klor är ett av
de vanligaste grundämnena på jor
den och det sker en omfattande
klorering av organiskt material
i mark. Forskarna visar nu att
kloreringen kan ha viktiga eko
logiska funktioner kopplade
till mikroorganismers aktivi
tet. Den kan oskadliggöra farliga
syreradikaler som bildas i ämnes
omsättningen eller vara en del av den
kemiska kamp mikroorganismerna för i konkurrens om mark
resurser. ”Det här är ekologiska funktioner som vi är i början
av att upptäcka”, kommenterar universitetslektor Teresia
Svensson.

En teknik för att funktionalisera polyester
lanseras som en lösning för att minska
lukt från sportkläder. Teknologin prisa
des nyligen med Swiss Technology Award
och är en ytfilm på textilen. Sportkläder
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av polyester börjar nästan genast efter
tvätt lukta starkt av svett beroende på
de bakterier som bryter ned svetten.
Bakterierna bildar en biofilm på tyget
som både orsakar dålig lukt och för
sämrar tygets egenskaper. Ytfilmen från
bolaget Sanitized AG är ett skyddskikt på
polyestern. Bakterierna fäster i ytskik
tet som släpper i tvätten och tar med
sig bakterierna. Hur skiktet är konstrue
rat meddelar inte företaget, bara att det
inte är nanoteknik och att det är aktivt
även efter 50 tvättar.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2017 delas lika mel
lan Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young
för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr
cirkadisk rytm, cellernas inre klocka. Årets Nobelpristagare
började med att studera en gen som krävs för bananflu
gans dygnsrytm.
De visade att genen kodade för ett protein som anri
kades under natten men bröts ned till låga nivåer under
dagen. De identifierade ytterligare proteiner och kunde
beskriva ett självreglerande urverk i våra celler. Cirkadisk
rytm styr bl a sömn, hormonnivåer, kroppstemperatur och
metabolism. Idag är cirkadisk biologi ett snabbt växande
forskningsfält, med stor betydelse för vår hälsa.

NOTISER
JUBILEUM. FNs generalförsamling
har utropat 2019 till det perio
diska systemets år. Då är det 150
år sedan Dmitrij Mendelejev publi
cerade sitt periodiska system för
kemiska grundämnen. Samma år
fyller den internationella kemiu
nionen IUPAC 100 år.
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FRAMTIDSUTSIKTER. På fem års
sikt bedömer fackförbundet Natur
vetarna att det blir liten konkurrens
om jobben för såväl nyexaminerade
som erfarna kemister. Många går i
pension och kompetensen behövs
på många områden. Se Framtids
utsikter på Saco.se

FULLKORN. Ännu en avhandling
från Lunds universitets livsmedels
tekniker stödjer att fullkorn ger
bättre hälsa. Hela korn- och råg
kärnor är bra för blodsockret upp
till ett halvt dygn efter intag. Stu
dierna har gjorts på friska personer
vid Antidiabetic Food Centre.

TÅRTLIM. Ett av stiftelsen SKAPAs
innovationspris till unga innovatö
rer, 65.000 kronor, gick till Emelie
Rengart från Östergötlands län för
hennes ”Edible Decoration Glue”,
ett starkt ätbart lim som efterfrå
gats av konfektyrbranschen. Det
smakar dessutom gott.
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