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Ladda ned Plastguiden
I vår app får du veta att sulan på din löparsko består av termoplastisk polyuretan, som
kan tillverkas av 90% förnyelsebara råvaror. Men vilka fler av alla plastmaterial du
möter i vardagen är biobaserade? Och till vilken grad?
I Plastguiden har vi samlat allt som är värt att veta om de vanligaste plasterna.
Här beskrivs fördelar och begränsningar med olika plastmaterial, de kemiska föreningarna bakom, återvinning och vad en viss förkortning betyder. Plus mycket mer.
Plastguiden är ett samarbete mellan IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och
Bruder Consulting. Den är gratis och finns för Iphone, Android och Ipad. Vill du veta
mer om IKEM gå in på ikem.se
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Limmar brutna ben s.12

AKTUELLT

INNEHÅLL/LEDARE

3.
5.
6.
7.
8.

AKTUELLT
Succékurs. Nanotrådar. Nanobläcksfabrik.
Syndig kemi. Oljiga mikroalger. Grön vät
gas. God cellulosa.

VISIONÄR FÖR LEVANDE KEMI
Renässansmänniskan och bioteknik
professorn Mathias Uhlén ser två
stora uppgifter för livsvetenskaperna:
att utveckla bättre hälsovård och
att lösa energifrågan.

SÖKER RYMDSTOFT
I Lund letar astrogeobiologer ledtrådar
till jordens historia i ett astronomiskt
perspektiv genom att sortera och
analysera tonvis med sediment.

10.

HÄLSOSAM DNA-ANALYS

11.

LIVSNÖDVÄNDIG SEPARATION

12.

MADE IN SWEDEN: SKOGSTEXTIL
Vad ska man använda pappersmaskinerna
till när vi slutar läsa papperstidningar
och böcker? Kan skogen användas till
helt andra saker?

FORSKARNA OM KOSTEN
En intensiv diskussion om vad vi bör äta
och varför har på senare tid gett kol
hydrater (socker) dåligt rykte. Även
kostrekommendationerna för fett
börjar ifrågasättas.

Succékurs

14.

■ Det pekar mot succé när kemi- och
bioteknikstudenter börjat undervisa varandra med SI-metoden, skriver KTHs
personaltidning Campi. SI (Supplemen-

Med sig själv som enda försöksperson
har Michael Snyder visat att individua
liserad sjukvård och hälsovård faktiskt
kan fungera..

Att separera molekyler från varandra
är en vanlig uppgift för analytiska
kemister som också ständigt letar
effektivare separationsmetoder.
Lilla kromatografiföretaget SeQuant
i Umeå lyckades med just det.

TRASIGA KNÄN / LIM MED PLÅSTER
Episurf startade som ett pulver på labb
för fem år sedan. Idag är det en kom
plex medicinteknisk produkt på väg att
kommersialiseras. / Ett nytt, starkt lim
kan snart ersätta skruvar och metall
plattor vid benbrott.

AKTUELLT
Bygger enzymer. Frisörmolekyler.
Omöjlig fuktslukare. Svårkopierat.
Nobel skola. Planerad kemiskola.

FAN DE?
FN har utsett år 2013 till rden.
Men hur är det på Mars? Har det funnits vatten där någon gång? Och kanske liv? I det här numret av
Så hjälper kemir tidningen dens kemister och era lärare.
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tal Instruction) är en strikt metod
för hur äldre studenter undervisar
yngre och löper som ett sidospår
till ordinarie kurser inom ett utbildningsprogram.
Studievägledarna startade SI-kurser på KTH hösten 2012 som ett sätt att
öka genomströmningen
och minska avhoppen från
utbildningarna.
Vid Lunds tekniska högskola introducerades SImetoden 1994. En SI-grupp
består av 8-15 studenter
som träffas en eller två
timmar i veckan med en
äldre student som handledare, och knyter an till
svårare kurser.

Nanotrådar

■ Forskare vid Lunds universitet har för första gången lyckats implantera en supertunn nanotrådsbaserad elektrod och uppfånga signaler
från nervcellerna i hjärnan på ett försöksdjur.
Elektroden består av en grupp nanotrådar, bara
200 nanometer tunn. Resultaten presenteras i PLOS
One (Schouenborg). Målet är att framöver kunna
studera mekanismer som inlärning och smärta
samt behandla tillstånd som kronisk smärta, depression och Parkinsons sjukdom.
De hjärnelektroder som används idag, bland
annat på parkinsonpatienter, begränsas av sin
storlek, eller tjocklek. En nervcell är bara 0,01
millimeter i diameter.

HEMSIDA
www.plastkemiforetagen.se
VILL DU PRENUMERERA?
Som elev eller lärare kan du beställa
en gratisprenumeration på:
www.plastkemiforetagen.se/for-skolan/
prenumerera
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SKRIBENTER
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Nanobläcksfabrik
■ Företaget SolVoltaics bygger
på nanoforskning av professor Lars
Samuelsson och hans medarbetare i
Lund. De har utvecklat en snabb och
billig metod för att tillverka nanotrådar av galliumarsenid, som är
en mycket effektiv
solljusinfångare.
Men gallium
arsenid är för
dyrt att använda
i stora mängder
på solceller. Med
sin nya metod som
kallas aerotaxi kan

Sol Voltaics skapa nanotrådar som i en
vätska, Solink, kan tryckas på ytan av
konventionella solceller. Deras verkningsgrad ökar då med upp till 25 procent. Nanobläcket gör det möjligt
att utnyttja galliumarsenidens
egenskaper utan att det
kostar för mycket.
Nu har företaget fått
in 102 miljoner kronor från investerare
och Energimyndigheten och ska bygga en
pilotanläggning för nanotrådsproduktion.

TOPPBETYG. Utbildningen i nanokemi i Lund
får högsta betyg i Universitetskanslers
ämbetets utvärdering. www.uk-ambetet.se

Syndig kemi
■ Sju stycken är de klassiska dödssynderna:
Högmod, vällust, avund, girighet, frosseri, vrede
och lättja. Professorn i biokemi och författaren
Ulf Ellervik berättar i en serie på sju artiklar om
kemin i synderna kopplat till den färg som varje
synd har fått i konsten och traditionen.
Du känner säkert igen den gröna avunden, den
röda vreden och den guldfärgade girigheten. Att
just orange blev frosseriets färg beror troligen
på apelsinen. Den heter på sanskrit narangah
vilket så småningom blev orange. Apelsinen introducerades i Europa i slutet av medeltiden och
symboliserade en svåruppnåelig lyx.
Artiklarna finns på www.kemivarldenbiotech.se

Tryck: åtta45, 2013



OMSLAG: orange som apelsinen
är frosseriet färg. Läs mer under
Syndig kemi på sidan 3.
Foto: Shutterstock
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BIOKEMI

Grön vätgas
■ Forskare i Uppsala avslöjar detaljer om
hur det går till när grönalger producerar
vätgas med energi från solljus och vatten.
Hittills har man tvivlat på att grönalger kan
direktproducera vätgas med elektroner från

solljus. Nu har forskarna under ledning av professor Stenbjörn Styring
tagit reda på hur grönalger ställer
om till vätgasproduktion och förklarat det i molekylära termer.
– Hela 80 procent av de elektroner som grönalgen behöver
för vätgasproduktion visade sig
komma från fotosystem II, förklarar Stenbjörn Styring.
Det väcker hopp om att man i
framtiden ska kunna genmodi
fiera grönalger att bli effektivare.
Vätgas ses som en av framtidens
viktiga energibärare.

Oljiga mikroalger
■ Med spillvärme från massa- och pappersbruk, reningsverk samt cementfabriker
vill forskare vid SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut odla mikroalger och framställa
algolja. Just nu körs ett testprojekt vid Nordic
Paper Bäckhammar.
– Algerna odlas i reaktorer som ska efterlikna processen i naturen för 200 miljoner
år sedan. Då sjönk alger till botten av haven
och bildade ett energirikt sediment. Det blev
sedan det vi kallar fossil olja, säger Niklas
Strömberg, forskare inom Kemi, material
och ytor vid SP.
Sedimentet i reaktorerna får torka med
hjälp av solljus och spillvärme. Energiåtgången vid torkningen är ett av de största
problemen vid produktion av bioenergi från
mikroalger.

”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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God cellulosa
■ Med en process som bygger på så form av amylos (PNAS, Percival Zhang).
kallad enzymatisk kaskad har forskaEnzymerna är immobiliserade, fastre vid Virginia Tech, USA, lyckats om- satta, på magnetiska nanopartiklar och
vandla cellulosa till ätbar stärkelse i återvinningsbara.
Enzymerna bryter bindningarna i den
för människor osmältbara cellulosan. 30
procent av cellulosa i majshalm, det som
återstår när majskolvarna skördats, kan
omvandlas till amylos. Resten hydrolyseras till glukos, en råvara för etanolproduktion.
Processen är, enligt forskarna, lätt
att skala upp och miljövänlig. Den
kräver ingen dyr utrustning, kemisk
reagens eller värme.

VATTENBRIST. Över en miljard människor saknar rent
vatten och avlopp. Behoven
från städer, industrier, jordbruk och fossilbränsle
utvinning ökar. I en artikel
i C&E News slås fast att
kemister, ingenjörer och
andra forskare måste sam
arbeta för att lösa problemen.
http:(//cenm.ag/water2013

INNOVATIVAST. Sverige behåller platsen i absoluta
toppen bland världens mest
innovativa länder, på andra plats efter Schweiz.
Det visar Global Innovation
Index för 2013. Enligt FNorganisationen WIPO är
Sverige också bland de tio
länder i världen som lämnar
in flest patent.

MATMYTER. Bara 15 procent
av svenskarna vet att ketch
up innehåller mer nyttiga
antioxidanter än färska
tomater. Det visar en undersökning som konsument
föreningen Stockholm låtit
göra och som presenteras i
”Myter om maten”. Se
www.konsumentforeningen
stockholm.se
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Renässansmänniskan och bioteknikprofessorn Mathias Uhlén ser två
stora uppgifter för livsvetenskaperna: att utveckla bättre hälsovård och
att lösa energifrågan.

LIVSVISIONÄR

M

athias Uhlén är ingenjör och professor i bioteknik vid KTH och har startat
ett tiotal företag utifrån sin forskning.
Hälften går idag med vinst. Hans största
forskningsprojekt är Human Protein Atlas, en kartbok
över var i kroppens olika organ våra 20 000 proteiner
produceras. Metodiken är så kallad antikroppsbaserad
proteomik och i våras hade man klarat 75 procent. Till
exempel vet man nu exakt vilka proteiner som är speciella
för njurarna, 65 stycken, och för hjärnan, 400 stycken.
Han är också chef för Sveriges största projekt inom livsvetenskaperna (life science), Science for Life
Laboratory eller kort SciLife Lab. Där arbetar nära 1 000
forskare och tekniker i Stockholm och Uppsala med
forskning baserad på storskalig screening och kartläggning av gener och proteiner.
Han tycker att det svenska forskningssystemet fungerar bra men önskar en tydligare karriärväg för unga
forskare, liknande den som finns i USA.
Life science har två stora uppgifter de närmaste trettio åren: att lösa energiproblemen och att ge oss bättre
sjukvård, menar Mathias Uhlen.
– Just nu präglas området av stora kartläggningar
med allt effektivare metoder av människans byggstenar
och uppbyggnad av upp enorma databanker.
– Men förvånansvärt lite ny kunskap kommer ut än
så länge, och ännu färre nya produkter i form av läkemedel och diagnostik.
– Jag och alla andra hade naturligtvis hoppats att kartläggningen av kroppens alla proteiner skulle ge 20 000
målmolekyler för en ström av nya läkemedel. Men så
har det inte blivit.
Ett stort hinder är att vi fortfarande inte kan föra in
proteiner i cellen, där de behövs vid många sjukdomar.
– Vi vet fortfarande för lite om vad som händer i
kroppen och det saknas analyser för att göra korrekt
diagnos av många patienter.
– Min förhoppning är att vi ska hitta billiga sätt att
analysera i större skala så att man kan följa människor

allkemi . 2 . 2013

lite mera framåtblickande. Michael Snyder har absolut
en poäng.(se sidan 10).
Ett annat område som Mathias Uhlén ser som otroligt intressant för life-science är bioenergi och där är
han optimistisk.
– Jag tror verkligen att vi kan utnyttja fotosyntetiserande bakterier för att framställa bensin och lösa alla
energiproblem, utan att behöva annat än solljus, kol
dioxid och vatten.
– Men det kommer att ta tid. Jag brukar säga 30 år.
Detta jobbar vi med på KTH och Chalmers och producerar butanol och biodiesel, men verkningsgraden är
fortfarande väldigt låg.
Här behövs molekylär ingenjörskonst för att höja
effektiviteten och för att få ut molekylerna ur cellen
utan att den dör.
– Anledningen till att jag på gamla dagar har slagit om och börjat jobba med fotosyntetiserande bakterier är att jag tror att vi MÅSTE göra något åt jordens
energisituation. ✺
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utvinning ökar. I en artikel
i C&E News slås fast att
kemister, ingenjörer och
andra forskare måste sam
arbeta för att lösa problemen.
http:(//cenm.ag/water2013

INNOVATIVAST. Sverige behåller platsen i absoluta
toppen bland världens mest
innovativa länder, på andra plats efter Schweiz.
Det visar Global Innovation
Index för 2013. Enligt FNorganisationen WIPO är
Sverige också bland de tio
länder i världen som lämnar
in flest patent.

MATMYTER. Bara 15 procent
av svenskarna vet att ketch
up innehåller mer nyttiga
antioxidanter än färska
tomater. Det visar en undersökning som konsument
föreningen Stockholm låtit
göra och som presenteras i
”Myter om maten”. Se
www.konsumentforeningen
stockholm.se
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Renässansmänniskan och bioteknikprofessorn Mathias Uhlén ser två
stora uppgifter för livsvetenskaperna: att utveckla bättre hälsovård och
att lösa energifrågan.

LIVSVISIONÄR

M

athias Uhlén är ingenjör och professor i bioteknik vid KTH och har startat
ett tiotal företag utifrån sin forskning.
Hälften går idag med vinst. Hans största
forskningsprojekt är Human Protein Atlas, en kartbok
över var i kroppens olika organ våra 20 000 proteiner
produceras. Metodiken är så kallad antikroppsbaserad
proteomik och i våras hade man klarat 75 procent. Till
exempel vet man nu exakt vilka proteiner som är speciella
för njurarna, 65 stycken, och för hjärnan, 400 stycken.
Han är också chef för Sveriges största projekt inom livsvetenskaperna (life science), Science for Life
Laboratory eller kort SciLife Lab. Där arbetar nära 1 000
forskare och tekniker i Stockholm och Uppsala med
forskning baserad på storskalig screening och kartläggning av gener och proteiner.
Han tycker att det svenska forskningssystemet fungerar bra men önskar en tydligare karriärväg för unga
forskare, liknande den som finns i USA.
Life science har två stora uppgifter de närmaste trettio åren: att lösa energiproblemen och att ge oss bättre
sjukvård, menar Mathias Uhlen.
– Just nu präglas området av stora kartläggningar
med allt effektivare metoder av människans byggstenar
och uppbyggnad av upp enorma databanker.
– Men förvånansvärt lite ny kunskap kommer ut än
så länge, och ännu färre nya produkter i form av läkemedel och diagnostik.
– Jag och alla andra hade naturligtvis hoppats att kartläggningen av kroppens alla proteiner skulle ge 20 000
målmolekyler för en ström av nya läkemedel. Men så
har det inte blivit.
Ett stort hinder är att vi fortfarande inte kan föra in
proteiner i cellen, där de behövs vid många sjukdomar.
– Vi vet fortfarande för lite om vad som händer i
kroppen och det saknas analyser för att göra korrekt
diagnos av många patienter.
– Min förhoppning är att vi ska hitta billiga sätt att
analysera i större skala så att man kan följa människor
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lite mera framåtblickande. Michael Snyder har absolut
en poäng.(se sidan 10).
Ett annat område som Mathias Uhlén ser som otroligt intressant för life-science är bioenergi och där är
han optimistisk.
– Jag tror verkligen att vi kan utnyttja fotosyntetiserande bakterier för att framställa bensin och lösa alla
energiproblem, utan att behöva annat än solljus, kol
dioxid och vatten.
– Men det kommer att ta tid. Jag brukar säga 30 år.
Detta jobbar vi med på KTH och Chalmers och producerar butanol och biodiesel, men verkningsgraden är
fortfarande väldigt låg.
Här behövs molekylär ingenjörskonst för att höja
effektiviteten och för att få ut molekylerna ur cellen
utan att den dör.
– Anledningen till att jag på gamla dagar har slagit om och börjat jobba med fotosyntetiserande bakterier är att jag tror att vi MÅSTE göra något åt jordens
energisituation. ✺
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AKTUELLT

METEORITKEMI

SKOGSKEMI

På jakt efter rymdstoft

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift 11/2012

B

irger Schmitz är geolog vid Lunds universitet och världsledande inom den växande forskningen kring jordens historia
i ett astronomiskt perspektiv. Det kallas
astrogeobiologi och går ut på att studera hur jorden påverkas av utomjordiska händelser.
Förra året fick han tjugo miljoner kronor av det europeiska forskningsrådet ERC som ger anslag till vågade och annorlunda forskningsidéer från högt meriterade forskare.
– Pengarna gör det lättare att ge sig i kast med ett så
galet projekt, skrattar Birger Schmitz.
Nu har han och hans forskargrupp flyttat in i rymliga
och skräddarsydda lokaler i Medicon Village i Lund för
att få plats med sin mycket speciella forskning.
De plockar fram väldigt små meteoritkorn ur sedimentlager runt om i världen. Sedimenten är från 50
miljoner till 3,5 miljarder år gamla.
Jorden är 4,56 miljarder år gammal men det finns
inga sediment från den första miljarden år.
Meteoritkornen ska utvinnas ur tonvis med sediment
och man börjar med att lösa upp de cirka 90 procent
som består av kalk, i stora kar med saltsyra. Det kräver
mycket effektiv ventilation av lokalerna.
I nästa steg tillsätts tensider för att lösa upp leran i
sedimenten. Den bryts upp i mindre fragment och kan
siktas bort. Ett ton sediment blir 100 kilo lera med 10
kilo kvar efter siktning. Sist löses allt utom de utomjordiska kornen upp med fluorvätesyra.
– Vi är bara intresserade av större korn är 63 mik-
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rometer (0,0063 mm). Det är tradition att siktarna har
den storleken på hålen.
Man behöver inte åka till månen för att hitta rester
av meteoriter.
– Korn från meteoriter som slagit ned på månen har
slungats iväg och går att hitta även här.
Tonvis med sedimentbergarter från olika tider
i jordens historia fraktas till Lund från hela världen:
Argentina, Australien (de äldsta), Kina, Spanien och
Stilla Havets bottnar.
– Genom att studera meteoritkornen hoppas vi kunna knyta ihop livets utveckling med händelser i solsystemets och galaxens historia.
Ett 30-tal stora miljökatastrofer har inträffat på jorden
och en del av dem kan ha orsakats av metoritnedslag.
Bland annat arbetar lundaforskarna med mineralkorn från den himlakropp som för 65 miljoner år sedan
utplånade dinosaurierna.
Sedimenten förväntas också berätta på vilket sätt
solsystemets rörelse genom galaxen påverkat jorden.
Vårt solsystem behöver 250 miljoner år för att göra ett
varv runt galaxens centrum. Perioderna med inlandsis
på jorden uppträder med samma frekvens.
Meteoritkornen som plockats fram ur sedimenten
kommer att studeras av forskargrupper över hela världen i samarbete med lundaforskarna. En mängd avancerade analyser ska göras. Till exempel kan man mäta
hur länge ett meteoritkorn varit utsatt för kosmisk strålning (protoner) genom att analysera kvoten av vissa isotoper av ädelgaser. ✺
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Vad ska man använda pappersmaskinerna till när vi slutar läsa
papperstidningar och böcker? Kan cellulosafibrer från skogen
användas till helt andra saker? Varför inte skogstextil?

Made in Sweden: skogstextil

V

i har för första gången försökt få skogsoch textilindustrin att mötas och reaktionen
blir: Äntligen, varför har inte det här gjorts
förut! säger Per Edström vid Mittuniversitetets
skogsindustriella forskningscentrum FSCN.
Skogsindustrin tillverkar bulkprodukter, långt från
kunden, på en global marknad. Textilindustrin har specialiserade produkter och jobbar nära sina kunder.
– Kombinerar vi dem så kan vi få en betydligt starkare industri.
Råvarorna i textilindustrin är främst fossilbaserade
fibrer och bomull, där försörjningen redan nått taket.
Men behovet av textilfibrer ökar. Enligt vissa beräkningar kommer det att tredubblas till 2040.
Ett sätt att fylla behovet är med träcellulosa.
– Det långsiktiga målet är en hållbar, biobaserad
ekonomi, säger Per Edström.
Därför har FSCN tagit fram en plan för forskning
och innovation och hoppas nu få pengar av innovationsmyndigheten Vinnova för att jobba vidare med den.
Bara i Sverige finns fabriker för att tillverka papper värda ett par hundra miljarder kronor. Det är jätte
investeringar som måste tugga och producera, vilket gör
industrin mycket motiverad att hitta andra produkter.
Ett exempel är att producera textilliknande material
i en pappersmaskin. De flesta textilier vävs och även om
skyttlarna går väldigt snabbt så växer tyget fram bara
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några centimeter per sekund. En pappersmaskin kör
hundra kilometer i timmen.
Man måste hitta globala marknader som har behov
av jättevolymer.
– Det skulle till exempel kunna vara marktäckduk
för odling istället för växthus.
Ett annat exempel är att tillsammans med FN tillverka
filtliknande material för användning i katastrofområden.
Idéer som ligger längre fram i tiden är att använda
materialet som funktionsbärare istället för bulkprodukt.
– Man har redan idag lyckats göra solfångare på papper, i frimärksstorlek, så vi vet att tekniken fungerar.
Det skulle gå att tillverka en rullgardin där fönstersidan
samlar solljuset under dagen och lagrar energin i mitten av gardinen med ljusemitterande material på insidan, som lyser upp lokalen under kvällen. Billiga papperssolceller för att ladda mobiltelefoner i till exempel
Afrika är ett annat exempel.
För att satsningarna ska lyckas krävs både politikernas stöd och allmänhetens.
– Medborgarna måste förstå vilken grundläggande
omvandling som krävs för att få ett biobaserat samhälle,
säger Per Edström. ✺
Länk till innovationsplanen Made in Sweden:
– Future Textiles and Paper
www.miun.se/Global/Forskning/Framtidsagenda.pdf
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I Lund letar astrogeobiologer ledtrådar till jordens historia i ett astronomiskt perspektiv, genom att sortera och analysera tonvis med sediment. De går 3,5 miljarder år tillbaka i vår historia.

METEORITKEMI

SKOGSKEMI

På jakt efter rymdstoft

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift 11/2012

B

irger Schmitz är geolog vid Lunds universitet och världsledande inom den växande forskningen kring jordens historia
i ett astronomiskt perspektiv. Det kallas
astrogeobiologi och går ut på att studera hur jorden påverkas av utomjordiska händelser.
Förra året fick han tjugo miljoner kronor av det europeiska forskningsrådet ERC som ger anslag till vågade och annorlunda forskningsidéer från högt meriterade forskare.
– Pengarna gör det lättare att ge sig i kast med ett så
galet projekt, skrattar Birger Schmitz.
Nu har han och hans forskargrupp flyttat in i rymliga
och skräddarsydda lokaler i Medicon Village i Lund för
att få plats med sin mycket speciella forskning.
De plockar fram väldigt små meteoritkorn ur sedimentlager runt om i världen. Sedimenten är från 50
miljoner till 3,5 miljarder år gamla.
Jorden är 4,56 miljarder år gammal men det finns
inga sediment från den första miljarden år.
Meteoritkornen ska utvinnas ur tonvis med sediment
och man börjar med att lösa upp de cirka 90 procent
som består av kalk, i stora kar med saltsyra. Det kräver
mycket effektiv ventilation av lokalerna.
I nästa steg tillsätts tensider för att lösa upp leran i
sedimenten. Den bryts upp i mindre fragment och kan
siktas bort. Ett ton sediment blir 100 kilo lera med 10
kilo kvar efter siktning. Sist löses allt utom de utomjordiska kornen upp med fluorvätesyra.
– Vi är bara intresserade av större korn är 63 mik-

6

rometer (0,0063 mm). Det är tradition att siktarna har
den storleken på hålen.
Man behöver inte åka till månen för att hitta rester
av meteoriter.
– Korn från meteoriter som slagit ned på månen har
slungats iväg och går att hitta även här.
Tonvis med sedimentbergarter från olika tider
i jordens historia fraktas till Lund från hela världen:
Argentina, Australien (de äldsta), Kina, Spanien och
Stilla Havets bottnar.
– Genom att studera meteoritkornen hoppas vi kunna knyta ihop livets utveckling med händelser i solsystemets och galaxens historia.
Ett 30-tal stora miljökatastrofer har inträffat på jorden
och en del av dem kan ha orsakats av metoritnedslag.
Bland annat arbetar lundaforskarna med mineralkorn från den himlakropp som för 65 miljoner år sedan
utplånade dinosaurierna.
Sedimenten förväntas också berätta på vilket sätt
solsystemets rörelse genom galaxen påverkat jorden.
Vårt solsystem behöver 250 miljoner år för att göra ett
varv runt galaxens centrum. Perioderna med inlandsis
på jorden uppträder med samma frekvens.
Meteoritkornen som plockats fram ur sedimenten
kommer att studeras av forskargrupper över hela världen i samarbete med lundaforskarna. En mängd avancerade analyser ska göras. Till exempel kan man mäta
hur länge ett meteoritkorn varit utsatt för kosmisk strålning (protoner) genom att analysera kvoten av vissa isotoper av ädelgaser. ✺

allkemi . 2 . 2013

Vad ska man använda pappersmaskinerna till när vi slutar läsa
papperstidningar och böcker? Kan cellulosafibrer från skogen
användas till helt andra saker? Varför inte skogstextil?

Made in Sweden: skogstextil

V

i har för första gången försökt få skogsoch textilindustrin att mötas och reaktionen
blir: Äntligen, varför har inte det här gjorts
förut! säger Per Edström vid Mittuniversitetets
skogsindustriella forskningscentrum FSCN.
Skogsindustrin tillverkar bulkprodukter, långt från
kunden, på en global marknad. Textilindustrin har specialiserade produkter och jobbar nära sina kunder.
– Kombinerar vi dem så kan vi få en betydligt starkare industri.
Råvarorna i textilindustrin är främst fossilbaserade
fibrer och bomull, där försörjningen redan nått taket.
Men behovet av textilfibrer ökar. Enligt vissa beräkningar kommer det att tredubblas till 2040.
Ett sätt att fylla behovet är med träcellulosa.
– Det långsiktiga målet är en hållbar, biobaserad
ekonomi, säger Per Edström.
Därför har FSCN tagit fram en plan för forskning
och innovation och hoppas nu få pengar av innovationsmyndigheten Vinnova för att jobba vidare med den.
Bara i Sverige finns fabriker för att tillverka papper värda ett par hundra miljarder kronor. Det är jätte
investeringar som måste tugga och producera, vilket gör
industrin mycket motiverad att hitta andra produkter.
Ett exempel är att producera textilliknande material
i en pappersmaskin. De flesta textilier vävs och även om
skyttlarna går väldigt snabbt så växer tyget fram bara

allkemi . 2 . 2013

några centimeter per sekund. En pappersmaskin kör
hundra kilometer i timmen.
Man måste hitta globala marknader som har behov
av jättevolymer.
– Det skulle till exempel kunna vara marktäckduk
för odling istället för växthus.
Ett annat exempel är att tillsammans med FN tillverka
filtliknande material för användning i katastrofområden.
Idéer som ligger längre fram i tiden är att använda
materialet som funktionsbärare istället för bulkprodukt.
– Man har redan idag lyckats göra solfångare på papper, i frimärksstorlek, så vi vet att tekniken fungerar.
Det skulle gå att tillverka en rullgardin där fönstersidan
samlar solljuset under dagen och lagrar energin i mitten av gardinen med ljusemitterande material på insidan, som lyser upp lokalen under kvällen. Billiga papperssolceller för att ladda mobiltelefoner i till exempel
Afrika är ett annat exempel.
För att satsningarna ska lyckas krävs både politikernas stöd och allmänhetens.
– Medborgarna måste förstå vilken grundläggande
omvandling som krävs för att få ett biobaserat samhälle,
säger Per Edström. ✺
Länk till innovationsplanen Made in Sweden:
– Future Textiles and Paper
www.miun.se/Global/Forskning/Framtidsagenda.pdf

7

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 6/2013

I Lund letar astrogeobiologer ledtrådar till jordens historia i ett astronomiskt perspektiv, genom att sortera och analysera tonvis med sediment. De går 3,5 miljarder år tillbaka i vår historia.

KOSTKEMI
– Det finns egentligen inga vetenskapliga studier med
flera års uppföljning på lågkolhydratkost. Det är svårt,
för många hoppar av, säger Jeff Volek, dietist och docent vid Connecticut University, USA.
Det är i dag en allmän uppfattning att träning kräver kolhydrater. Men det finns forskare som hävdar att
det går alldeles utmärkt att träna på kolhydratsnål kost.
– Varför ska man använda kolhydrater, som kan ta
slut, som bränsle, när man kan använda kroppsfettet
som i stort sett aldrig tar slut, säger Jeff Volek.
Petra Lundström tillägger dock att det finns risker
med att träna på lågkolhydratkost.
– Återhämtningen har visats vara sämre och skaderisken högre. Fettförbränning är en långsam process
och räcker inte vid hög intensitet, säger hon.
Varifrån kommer fetträdslan?
På 1930-talet upptäckte forskare ett ämne i blodet som
kallas kolesterol. De såg ett samband mellan högt kolesterolvärde och högre risk för hjärt-kärlsjukdom. Man såg
också ett visst samband med fettrik kost och särskilt en
studie verkade ge stöd för teorin: Fet mat betyder mer
kolesterol i blodet och mer hjärtsjukdom.
Kopplingen fet mat – hjärtsjukdom har varit svår
utrotad och är det inte ännu. Men på senare tid har allt
fler nya studier gjorts.
I ”The Nurses’ Health Study” skrevs 1976 över

av Helena Bäckvall, forskarassistent, Institutionen för onkologi-patologi,
Karolinska Institutet ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift nr 4 2013

Forskarna om kosten
En intensiv diskussion om vad vi bör äta och varför har på senare tid
gett kolhydrater (socker) dåligt rykte. Även kostrekommendationerna
för fett börjar ifrågasättas.

V

i äter mer än vad vi behöver och rör på oss
för lite. Fetma räknas som en av de fem största riskfaktorerna för dödsfall globalt. Hur ska
man äta för att må bra och ha en normalvikt?
Det har varit mycket debatt de senaste åren.
Myndigheterna (Livsmedelsverket och Socialstyrelsen)
har börjat ändra sig vad gäller kolhydratintaget och har
godkänt lågkolhydratkost till diabetiker.
Nu börjar man även ifrågasätta kostrekommendationer för fett.
Lågkolhydratkost finns i flera former men de vi är
mest bekanta med är Atkins och Low Carbohydrate High
Fat (LCHF), med ca en tiondel så mycket kolhydrater
som i Livsmedelsverkets rekommendationer, som är
300–350 gram per dag.
Teorin är att med lågt kolhydratintag hålla ner halten

8

insulin i blodet. Hormonet insulin reglerar blodsockret.
Insulin är också kroppens fettinlagrande hormon. Vid
höga halter insulin i blodet lagrar vi fett och vid låga
förbränner vi fett.
Petra Lundström, idrottsnutritionist och doktorand
vid Karolinska Institutet tycker att Livsmedelsverkets
rekommendationer när det gäller kolhydrater är för
högt. Att kompensera med stora mängder mättat fett,
enligt LCHF, är hon tveksam till. Frågan är hur mycket dagens massindustriproducerade kött liknar det kött
som jägare fångade genom jakt för 100 000 år sedan.
– Dagens kött, smör och fett genereras inte så speciellt “naturligt”.
– Intaget av kolhydrater bör kopplas till hur mycket
vi rör på oss, och förr i tiden fick man anstränga sig för
att få mat, säger Petra Lundström.
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Fett
Det finns enkelomättade, fleromättade och mättade fetter. Indelningen är baserad på bindningarna i kolkedjorna. Enkelbindningar är stabila och härsknar inte så lätt.
Dubbelbindningar är instabila, dvs. tål värme dåligt och
bryts lätt sönder.
ENKELOMÄTTADE: endast en dubbelbindning i kolkedjan, t ex rapsolja
FLEROMÄTTADE: flera dubbelbindningar, t ex avokado och fet fisk
MÄTTADE: endast enkelbindningar, t ex kött, smör
och ost

120 000 kvinnor in. Den pågår fortfarande. Efter 20 års
uppföljning var sambandet i studien mellan mättat fett
och hjärt-kärlsjukdom mycket litet.
De senaste fem åren har tre samlingsanalyser av flera
stora studier publicerats. Alla tre kommer till samma
slutsats: det saknas samband mellan intag av mättat fett
och förekomst av hjärt-kärlsjukdom.
– Vi har i två olika studier visat att vid lågkolhydratkost får man lägre nivåer av mättade fettsyror i blodet
jämfört med om man äter en fettfattig kost, trots samma kaloriintag, säger Jeff Volek. ✺

Nödvändigt, onödigt eller farligt?
lla är överens om att vitaminer behövs för
att vi ska må bra. De är nyttiga inom ett visst
intervall, men nu när vi kan selektera ut vissa
specifika vitaminer är det lättare att få för höga
doser. Det är lättare att överdosera tabletter än apelsiner,
säger Lennart Möller, professor i miljömedicin på KI.
Man kan inte heller vara säker på att vitamintillskott
innehåller samma typ av vitamin som det man får i sig
via en varierad kost, påpekar han.
–Vitamin E, t ex, finns i åtta olika former. Med tabletter får man oftast i sig en form, alfatokoferol och inte
den som är bäst för kroppen. Vid höga doser blockerar
den tarmens upptag av de andra formerna av E-vitamin
som kommer med kosten, berättar Lennart Möller.
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– Vid en överdos kan vitaminer, t ex C, gå från att ha
en antioxidativ verkan till att frisläppa toxiska, fria radikaler. I många tabletter blandas vitaminer med metaller, vilka ytterligare förstärker den oxidativa reaktionen, tillägger han.
Liksom vitamintillskott har användningen av proteintillskott ökat de senaste åren särskilt hos personer
som tränar. Tillskotten finns lättillgängliga på internet.
– Jag hävdar bestämt att man normalt inte behöver
proteintillskott. Efter träning behöver kroppen återhämtning och det kan den få från andra energikällor, som till
exempel mjölk och smörgås, säger Åsa Brugård Konde,
nutritionist på Livsmedelsverket. ✺
av Erika Lindbom ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 9/2013
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Kopplingen fet mat – hjärtsjukdom har varit svår
utrotad och är det inte ännu. Men på senare tid har allt
fler nya studier gjorts.
I ”The Nurses’ Health Study” skrevs 1976 över

av Helena Bäckvall, forskarassistent, Institutionen för onkologi-patologi,
Karolinska Institutet ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift nr 4 2013

Forskarna om kosten
En intensiv diskussion om vad vi bör äta och varför har på senare tid
gett kolhydrater (socker) dåligt rykte. Även kostrekommendationerna
för fett börjar ifrågasättas.

V

i äter mer än vad vi behöver och rör på oss
för lite. Fetma räknas som en av de fem största riskfaktorerna för dödsfall globalt. Hur ska
man äta för att må bra och ha en normalvikt?
Det har varit mycket debatt de senaste åren.
Myndigheterna (Livsmedelsverket och Socialstyrelsen)
har börjat ändra sig vad gäller kolhydratintaget och har
godkänt lågkolhydratkost till diabetiker.
Nu börjar man även ifrågasätta kostrekommendationer för fett.
Lågkolhydratkost finns i flera former men de vi är
mest bekanta med är Atkins och Low Carbohydrate High
Fat (LCHF), med ca en tiondel så mycket kolhydrater
som i Livsmedelsverkets rekommendationer, som är
300–350 gram per dag.
Teorin är att med lågt kolhydratintag hålla ner halten
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insulin i blodet. Hormonet insulin reglerar blodsockret.
Insulin är också kroppens fettinlagrande hormon. Vid
höga halter insulin i blodet lagrar vi fett och vid låga
förbränner vi fett.
Petra Lundström, idrottsnutritionist och doktorand
vid Karolinska Institutet tycker att Livsmedelsverkets
rekommendationer när det gäller kolhydrater är för
högt. Att kompensera med stora mängder mättat fett,
enligt LCHF, är hon tveksam till. Frågan är hur mycket dagens massindustriproducerade kött liknar det kött
som jägare fångade genom jakt för 100 000 år sedan.
– Dagens kött, smör och fett genereras inte så speciellt “naturligt”.
– Intaget av kolhydrater bör kopplas till hur mycket
vi rör på oss, och förr i tiden fick man anstränga sig för
att få mat, säger Petra Lundström.
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Fett
Det finns enkelomättade, fleromättade och mättade fetter. Indelningen är baserad på bindningarna i kolkedjorna. Enkelbindningar är stabila och härsknar inte så lätt.
Dubbelbindningar är instabila, dvs. tål värme dåligt och
bryts lätt sönder.
ENKELOMÄTTADE: endast en dubbelbindning i kolkedjan, t ex rapsolja
FLEROMÄTTADE: flera dubbelbindningar, t ex avokado och fet fisk
MÄTTADE: endast enkelbindningar, t ex kött, smör
och ost

120 000 kvinnor in. Den pågår fortfarande. Efter 20 års
uppföljning var sambandet i studien mellan mättat fett
och hjärt-kärlsjukdom mycket litet.
De senaste fem åren har tre samlingsanalyser av flera
stora studier publicerats. Alla tre kommer till samma
slutsats: det saknas samband mellan intag av mättat fett
och förekomst av hjärt-kärlsjukdom.
– Vi har i två olika studier visat att vid lågkolhydratkost får man lägre nivåer av mättade fettsyror i blodet
jämfört med om man äter en fettfattig kost, trots samma kaloriintag, säger Jeff Volek. ✺

Nödvändigt, onödigt eller farligt?
lla är överens om att vitaminer behövs för
att vi ska må bra. De är nyttiga inom ett visst
intervall, men nu när vi kan selektera ut vissa
specifika vitaminer är det lättare att få för höga
doser. Det är lättare att överdosera tabletter än apelsiner,
säger Lennart Möller, professor i miljömedicin på KI.
Man kan inte heller vara säker på att vitamintillskott
innehåller samma typ av vitamin som det man får i sig
via en varierad kost, påpekar han.
–Vitamin E, t ex, finns i åtta olika former. Med tabletter får man oftast i sig en form, alfatokoferol och inte
den som är bäst för kroppen. Vid höga doser blockerar
den tarmens upptag av de andra formerna av E-vitamin
som kommer med kosten, berättar Lennart Möller.
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– Vid en överdos kan vitaminer, t ex C, gå från att ha
en antioxidativ verkan till att frisläppa toxiska, fria radikaler. I många tabletter blandas vitaminer med metaller, vilka ytterligare förstärker den oxidativa reaktionen, tillägger han.
Liksom vitamintillskott har användningen av proteintillskott ökat de senaste åren särskilt hos personer
som tränar. Tillskotten finns lättillgängliga på internet.
– Jag hävdar bestämt att man normalt inte behöver
proteintillskott. Efter träning behöver kroppen återhämtning och det kan den få från andra energikällor, som till
exempel mjölk och smörgås, säger Åsa Brugård Konde,
nutritionist på Livsmedelsverket. ✺
av Erika Lindbom ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 9/2013
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DIAGNOSTIKKEMI

SEPARATIONSKEMI

Hälsosam analys

F

ör drygt ett år sedan skapade Stanfordforskaren Michael Snyder stora rubriker
när han publicerade en komplett analys av
sitt eget DNA och genuttryck. Metoden som
Michael Snyder och hans medarbetare använt kombinerar flera av de så kallade –omikerna: genomik, proteomik och transkriptomik. (se faktaruta)
– Analysen av ett blodprov idag tittar på 15–20 faktorer, men vi skulle kunna inkludera mycket mer och
därmed aktivt kunna påverka vår hälsa, säger Snyder.
Den första analysen av hans genom visade bland annat på anlag för diabetes. Sjukdomen fanns inte i familjen och hans blodsockervärde var normalt, så läkarna
var tveksamma till den självställda diagnosen.
Men i samband med en virusinfektion steg hans
glukosnivåer i blodet och återgick inte till det normala.
Han hade utvecklat diabetes. Tack vare den pågående
analysen kunde han reagera mycket snabbt och förändra sin livsstil.
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Analysformer
GENOMIK – analysen av arvsmassan
TRANSKRIPTOMIK – analys av vilka gener som
översätts till RNA
PROTEOMIK – analys av vilka gener som översätts
till protein
EPIGENOMIK – analys om en gen är på- eller avslagen
Analys av CYTOKINER – reaktion mot infektioner
Analys av ANTIKROPPAR mot infektioner
Analys av den bakteriella floran (MIKROBIOMET)
i hud, näsa, mage
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Livsnödvändig separation
Att separera molekyler från varandra är en vanlig uppgift för analytiska kemister som också ständigt letar effektivare separationsmetoder.
Det lilla kromatografiföretaget SeQuant i Umeå lyckades med just det.

H

istorien börjar redan på 1980-talet när kemisten Knut Irgum vid Umeå universitet
startar SeQuant. I januari 2002 introducerar
det lilla bolaget sina första separationskolonner inom ett alldeles nytt område: hydrofil interaktions
kromatografi (HILIC).
– Tekniken klarar av att separera ut just de substanser som är svårast att klara med den förhärskande metoden som är omvänd fas-kromatografi (RP), nämligen
polära och hydrofila ämnen, berättar Einar Pontén. Han
är tidigare vd i SeQuant och en av de första entusiasterna i bolaget.
Merparten av de substanser och metaboliter som
finns i våra vattenbaserade kroppsvätskor är just hydrofila och polära.
Det betyder att HILIC väntas få stor användning inom sjukvård och läkemedelsindustri. Det är en idealisk
teknik för att analysera blodplasma, ryggmärgsvätska,
urin, hår, svett, saliv och vävnader, bland annat.
SeQuant fick ett stort genombrott 2006. Husdjur,
mest katter, började dö utan förklaring i USA. Det visade sig så småningom att fodret innehöll nermald melaminplast. Det hade tillsatts av de kinesiska tillverkarna
för att ge sken av högre proteinhalt. Den traditionella
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metoden att bestämma proteinhalt missledde kontrollmyndigheterna eftersom den egentligen mäter halten
kväve, vilket finns rikligt i melamin.
Det amerikanska livs- och läkemedelsverket (FDA)
letade då efter metoder att analysera melamin och dess
nedbrytningsprodukt cyanursyra. Tillsammans bildar
de ämnena komplexa och olösliga fällningar i njurarna.
Husdjuren dog av njursvikt.
Det slutade med att FDA rekommenderade den teknik som SeQuant hade. När man några år senare hittade melamin i mjölkpulver i Kina, och barn blev sjuka
och dog, blev HILIC ännu populärare.
Bolaget köptes 2008 av det tyska storföretaget Merck
Millipore. Lilla Merck SeQuant, med mindre än tio
anställda har jobbat kvar med forskning och utveckling i Umeå fram till nu. Från nästa år flyttas företaget till Mercks huvudkontor i Darmstadt. HILIC ska
växa fortare.
Forskningen kring tekniken fortsätter vid Umeå
universitet. ✺

av Kalle Lötberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 6/2013

av Natalie von der Lehr ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 7–8/2013

Med sig själv som enda försöksperson har
Michael Snyder visat att individualiserad
sjukvård/hälsovård faktiskt kan fungera.

– Jag började springa igen och cyklade dubbelt så mycket som förut. Dessutom slutade jag med efterrätter och
glass.
Efter 6 månader hade glukosnivåerna normaliserats.
– Det är lätt att tro att man vet vilka sjukdomar som
finns i familjen och som man har anlag för. Men det är
inte alltid man pratar om sådant och då är genanalys
ett bra komplement, säger han.
Michael Snyder får ofta frågan om han inte var rädd
vad han skulle hitta när han började analysera sin egen
arvsmassa. Men suget efter information var större än
rädslan. Han anser att vi alla ansvarar för vår egen hälsa
och att det blir enklare att anpassa livsstilen när man
har information.
– Men jag skulle inte rekommendera det till någon
som är lagt åt det oroliga hållet.
Snyders kartläggning har pågått i drygt 40 månader
och inkluderar prover från mer än 60 tillfällen. Han har
haft 6 virusinfektioner under tiden.
Den samlade analysen kallas för ”Snyderome” och
finns tillgänglig på www.snyderome.org.
En ny, pågående studie omfattar 10 personer. ✺

I en kromatografikolonn
för HILIC finns kisel
partiklar, till vänster,
med fångstmolekyler
fästade vid sig.
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TEKNIKKEMI
Nästa steg är att se till att det hamnar på exakt rätt
plats i knät.
– Vi har utvecklat ett guidesystem, en slags borrigg,
som också ritas individuellt för varje knä. Guiden används av knäkirurgen för att styra borraxeln och borrdjupet och få implantatet på plats.
Enligt Nina Bake räcker det med ett snitt för att kunna lirka guiden på plats under huden. Hittills har fyra
patienter opererats med användning av det kompletta
systemet. För den patient som har gått längst med implantatet ser det bra ut. Efter sommaren har arbetet fortsatt. Nu ska tio knäkirurger runt om i Europa utbildas i
att använda systemet.
Implantatet är tänkt för aktiva i mellanåldern som
är för unga för att få protes och för gamla för biologiska
metoder. Man startar med knäimplantat men enligt Nina
Bake fungerar metoden även för andra leder.
– Vi fortsätter med foten. Broskförslitning i stortåleden är mycket vanligt. Det är smärtsamt och hindrar
rörelse.
– Vi vill skapa ett intelligent system med så få delar

Fixa trasiga knän

Ett nytt, starkt lim kan snart ersätta skruvar och metallplattor vid kirurgiska ingrepp
i skelettet. Förstärkt med ett fiberskikt blir
det ett superstarkt benplåster.

Episurf startade som ett pulver på labb för fem år sedan. Idag är det
en komplex medicinteknisk produkt på väg att kommersialiseras.

S

jukdomstillståndet artros blir allt vanligare
och kryper längre ned i åldrarna. Artros utvecklas oftast utifrån små skador i ledbrosket,
som med tiden blir allt större. Ledbroskets funktion är att stötdämpa och smörja leden under rörelse.
Idag behandlar man patienter i ett så sent skede av artrosutvecklingen som möjligt. Proteser som ska ersätta
utslitna knän och höfter håller bara 15 till 20 år. Därför
vill vården undvika att sätta in dem på unga eller medelålders patienter, för vad gör man när protesen är utsliten.
Därför tvingas många gå länge med utslitna och smärtande leder i väntan på en protes.
Stockholmsbaserade bolaget Episurf startade för fem
år sedan som ett projekt inom Diamorph. Diamorph är
ett superhårt material som upptäcktes av en slump på
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Nina Bake.

Artros
Mer än tio procent av alla i västvärlden över 25 år visar
röntgenologiska tecken på artros varav ca hälften i knät.
Antalet knäproteser som opereras in varje år är någonstans runt 1,2 miljoner i Europa och USA tillsammans.
av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 5/2013

Lim lagar ben

kemiinstitutionen vid Stockholms universitet. (Det är
idag ett bolag med cirka 300 anställda.)
– Vi gjorde några provimplantat med den stenhårda
keramen på djur, men insåg snabbt att det var svårt att
ge implantatet rätt form och att få det på rätt plats, berättar Nina Bake, vd för Episurf.
Projektet startades om och man bytte till väl utprovade protesmaterial, titan och hydroxyapatit. Istället lades krutet på att förbättra implantatens design och metoden att sätta det på plats.
– Det spelar ju ingen roll hur bra ditt implantat är
om det inte hamnar rätt. Det var då vi började utveckla
dagens system för att designa och få på plats en individ
anpassad protes. Utgångspunkten är 3-D-bilder av patientens knä tagna med skiktröntgen eller magnetkamera så att ett individuellt implantat kan skapas i datorn.
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av Kalle Lötberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 5/2013

Knäled med
implantat.
Implantatet har
en häftstiftsliknande form,
där stiftets
topografi måste
stämma med
ledens för att
ersätta hålet
i brosket.
Vinkeln på
borrhålet
där stiftet
ska fästas är
avgörande
för om implantatet hamnar
rätt.

som möjligt. En knäoperation idag kräver mycket utrustning och avancerad kirurgi. Målet är en enkel och
säker operation.
Episurf designar implantat och ”borrrigg”. Rit
ningarna skickas sedan online via bolagets egen
utvecklade ordersystem till tillverkare runt om i Europa.
– Det har hittills varit en fantastiskt spännande resa
för oss, säger Nina Bake.
Hon var bara 26 när hon kom in i projektet men
vill, nu när det går in i kommersiell fas, väldigt gärna
fortsätta ett tag till. ✺

A

tt limma ihop benbrott låter omöjligt men det
är just vad forskare vid KTH och Karolinska
Universitetssjukhuset har lyckats med. De har utvecklat ett organiskt lim som ger extra stark vidhäftning.
– Om benbrottet, frakturen, är utsatt för stor belastning förstärks limningen med ett fibermaterial, som
dränks in i lim. Det blir som ett plåster, säger Hans von
Holst, neurokirurg på Karolinska Universitetssjukhuset
och professor i neuronik vid KTH.
– Med många ”plåster”-skikt kan till och med ganska tvära benbrott hållas samman utan metallplattor
och skruvar, säger han.
Han och de tre KTH-forskarna Anders Hult, Michael
Malkoch och Axel Nordberg har utvecklat och patentsökt lim- och plåstertekniken.
Limmet består av ogiftiga allyl- och tio-föreningar
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som är hopkopplade med esterbindningar. Forskarna
tror att esterbindningarna innebär att limmet bryts ned
så småningom och tas upp av kroppen.
– Nedbrytningen kan vi styra genom att noggrant
välja komponenter, säger Michael Malkoch, huvudpersonen bakom den kemiska utvecklingen av limmet.
Tekniken kan komma att betyda mycket för kirurgin.
– Det räcker med små kirurgiska ingrepp, säger
Hans von Holst.
Lim eller plåster förs in via ett snitt i huden. Limmets
två komponenter appliceras med ett speciellt instrument.
Därefter förs en liten lampa (med tandläkarljus) in och
belyser området. Ljuset får limmet att härda.
Limmet är hydrofobt (repellerar vatten), vilket gör
att det inte kletar fast vid andra vävnader runt omkring.
För att fästa på benet måste en så kallad primer läggas
på före limmet.
Intensiv forskning pågår på KTH kring nya innovativa primer- och limsystem.
– Jag räknar med att vi kan börja använda limmet
redan nästa höst på enklare frakturer, om allt går enligt
planen, säger Michael Malkoch. ✺
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Limmet härdar
med hjälp av ljus
från en vanlig
tandläkarlampa.
Foto: Kalle Lötberg
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det ett superstarkt benplåster.

Episurf startade som ett pulver på labb för fem år sedan. Idag är det
en komplex medicinteknisk produkt på väg att kommersialiseras.

S

jukdomstillståndet artros blir allt vanligare
och kryper längre ned i åldrarna. Artros utvecklas oftast utifrån små skador i ledbrosket,
som med tiden blir allt större. Ledbroskets funktion är att stötdämpa och smörja leden under rörelse.
Idag behandlar man patienter i ett så sent skede av artrosutvecklingen som möjligt. Proteser som ska ersätta
utslitna knän och höfter håller bara 15 till 20 år. Därför
vill vården undvika att sätta in dem på unga eller medelålders patienter, för vad gör man när protesen är utsliten.
Därför tvingas många gå länge med utslitna och smärtande leder i väntan på en protes.
Stockholmsbaserade bolaget Episurf startade för fem
år sedan som ett projekt inom Diamorph. Diamorph är
ett superhårt material som upptäcktes av en slump på
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Nina Bake.

Artros
Mer än tio procent av alla i västvärlden över 25 år visar
röntgenologiska tecken på artros varav ca hälften i knät.
Antalet knäproteser som opereras in varje år är någonstans runt 1,2 miljoner i Europa och USA tillsammans.
av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 5/2013

Lim lagar ben

kemiinstitutionen vid Stockholms universitet. (Det är
idag ett bolag med cirka 300 anställda.)
– Vi gjorde några provimplantat med den stenhårda
keramen på djur, men insåg snabbt att det var svårt att
ge implantatet rätt form och att få det på rätt plats, berättar Nina Bake, vd för Episurf.
Projektet startades om och man bytte till väl utprovade protesmaterial, titan och hydroxyapatit. Istället lades krutet på att förbättra implantatens design och metoden att sätta det på plats.
– Det spelar ju ingen roll hur bra ditt implantat är
om det inte hamnar rätt. Det var då vi började utveckla
dagens system för att designa och få på plats en individ
anpassad protes. Utgångspunkten är 3-D-bilder av patientens knä tagna med skiktröntgen eller magnetkamera så att ett individuellt implantat kan skapas i datorn.
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av Kalle Lötberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 5/2013

Knäled med
implantat.
Implantatet har
en häftstiftsliknande form,
där stiftets
topografi måste
stämma med
ledens för att
ersätta hålet
i brosket.
Vinkeln på
borrhålet
där stiftet
ska fästas är
avgörande
för om implantatet hamnar
rätt.

som möjligt. En knäoperation idag kräver mycket utrustning och avancerad kirurgi. Målet är en enkel och
säker operation.
Episurf designar implantat och ”borrrigg”. Rit
ningarna skickas sedan online via bolagets egen
utvecklade ordersystem till tillverkare runt om i Europa.
– Det har hittills varit en fantastiskt spännande resa
för oss, säger Nina Bake.
Hon var bara 26 när hon kom in i projektet men
vill, nu när det går in i kommersiell fas, väldigt gärna
fortsätta ett tag till. ✺

A

tt limma ihop benbrott låter omöjligt men det
är just vad forskare vid KTH och Karolinska
Universitetssjukhuset har lyckats med. De har utvecklat ett organiskt lim som ger extra stark vidhäftning.
– Om benbrottet, frakturen, är utsatt för stor belastning förstärks limningen med ett fibermaterial, som
dränks in i lim. Det blir som ett plåster, säger Hans von
Holst, neurokirurg på Karolinska Universitetssjukhuset
och professor i neuronik vid KTH.
– Med många ”plåster”-skikt kan till och med ganska tvära benbrott hållas samman utan metallplattor
och skruvar, säger han.
Han och de tre KTH-forskarna Anders Hult, Michael
Malkoch och Axel Nordberg har utvecklat och patentsökt lim- och plåstertekniken.
Limmet består av ogiftiga allyl- och tio-föreningar
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som är hopkopplade med esterbindningar. Forskarna
tror att esterbindningarna innebär att limmet bryts ned
så småningom och tas upp av kroppen.
– Nedbrytningen kan vi styra genom att noggrant
välja komponenter, säger Michael Malkoch, huvudpersonen bakom den kemiska utvecklingen av limmet.
Tekniken kan komma att betyda mycket för kirurgin.
– Det räcker med små kirurgiska ingrepp, säger
Hans von Holst.
Lim eller plåster förs in via ett snitt i huden. Limmets
två komponenter appliceras med ett speciellt instrument.
Därefter förs en liten lampa (med tandläkarljus) in och
belyser området. Ljuset får limmet att härda.
Limmet är hydrofobt (repellerar vatten), vilket gör
att det inte kletar fast vid andra vävnader runt omkring.
För att fästa på benet måste en så kallad primer läggas
på före limmet.
Intensiv forskning pågår på KTH kring nya innovativa primer- och limsystem.
– Jag räknar med att vi kan börja använda limmet
redan nästa höst på enklare frakturer, om allt går enligt
planen, säger Michael Malkoch. ✺
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Limmet härdar
med hjälp av ljus
från en vanlig
tandläkarlampa.
Foto: Kalle Lötberg

AKTUELLT
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Omöjlig fuktslukare
Bygger enzymer
■ Naturens enklaste grundämne
är en bra energibärare som skulle
kunna ersätta kol och olja. Men väte
är svårt att utvinna, till exempel ur
vatten. Idag är man beroende av kostsamma platinakatalysatorer.
I tidningen Nature rapporterar nu
en internationell forskargrupp, ledd av
Gustav Berggren, doktor i molekylär
biomimetik, Stockholms universitet,
om en alternativ metod.
Hydrogenaser är de enzymer som
tillverkar och förbränner vätgas i na-

turen, i t ex bakterier och alger. Enzymerna är effektiva men svåra att
framställa och har hittills bara använts i labbförsök. Produktion i stor
skala med bakterier ger bara en inaktiv form av enzymet.
Forskarna har nu lyckats aktivera
det med syntetiska katalysatorer.
– Våra syntetiska järnföreningar
ger ett enzym som är lika aktivt som
naturens eget och producerar vätgas
fullt i nivå med vad katalysatorer av
platina ger, säger Gustav Berggren.

■ I juli släpptes nyheten att forskare från Uppsala universitet har upptäckt ett nytt material som ansetts omöjligt att framställa. Materialet,
som fått namnet Upsalite, består av magnesiumkarbonat.
– Det har länge förbryllat geologer att det inte finns i naturen. Forskare som har försökt framställa det vid låga temperaturer har misslyckats, berättar Maria
Strømme, professor i nanoteknologi vid
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.
Materialet kom till av en slump
när ett provkärl glömdes över
helgen.
– Nanoporerna på ytan gör
att Upsalite kan adsorbera mer
vid låg fuktighet än något känt
material. Det krävs väldigt lite
energi för att torka materialet.
Upsalite kan användas för att
kontrollera fuktigheten i elektronik, i byggnader eller bli av med
mögel.

Frisörmolekyler
■ Sjukdomsframkallande bakterier bygger upp hårliknande
organeller på sin utsida som
kallas pili. En lockig variant kal�las curli. Håren hjälper dem att
fastna på våra celler och orsaka
infektion.
Fredrik Almqvist, professor i
organisk kemi vid Umeå universitet fick nyligen Göran Gustafssonpriset i kemi för sitt arbete med
att hitta nya organiska ämnen
som kan ”frisera” bakterierna,
frisörmolekyler. De gör att pili
inte längre kan växa och bakterien förlorar sin sjukdomsframkallande förmåga.
– Vi forskare kan inte gå vidare med läkemedelsutveckling. Däremot är frisörmolekyler fantastiska
verktyg för att lära sig mer om hur bakterier funge
rar, förklarar Fredrik Almqvist.
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Svårkopierat mode

Kemisk natur

■ Mellan 30 och 40 procent av våra vanliga läkemedel
innehåller någon naturprodukt som aktiv substans. Det
är allmänt känt att frukt innehåller vitaminer, kaffe
bönor koffein och att opium utvinns ur opievallmo.
Mindre känt är att exempelvis att läkemedel mot demens finns i snödroppar och påskliljor. Djurriket bjuder på många bioaktiva ämnen. Alkaloiden epibatidin,
tvåhundra gånger mer smärtstillande än morfin finns i
sydamerikanska giftgrodor. Detta och mycket mer kan
man läsa om i boken ”Läkemedel från naturen”. Den är
tänkt för utbildning av farmaceuter och sjukvårdspersonal men är en guldgruva för alla som vill veta mer
om medicinalväxter och naturmedicin.
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■ En halvgenomskinlig polymertråd och en färgmolekyl som absorberar synligt ljus. Så lätt kan det bli
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att hindra förfalskning av märkeskläder.
Christian Müller, forskare inom polymerteknologi på Chalmers,
har utvecklat en polymertråd som bara syns genom ett
polarisationsfilter.
Tanken är att tråden ska vävas in i
textiler, till exempel i form av en logotyp. Den osynliga
tråden kan skapas av
flera olika färgmolekyler och konstfibrer eller
naturfibrer.
Det blir i princip omöjligt för
pirattillverkare att kopiera exakt
den kombination av färgmolekyler och/eller trådar som originaltillverkaren väljer.

Ett nöjt gäng, deltagare och ledare, framför Björkborn på årets forskarskola sista veckan i juli.

Nobel skola

■ Varje år i slutet av juli i Karlskoga hålls en
forskarskola för studenter som ska börja tredje
året på gymnasiet.
40 elever får vara med om en vecka fylld av föreläsningar och laborationsprojekt och många roliga
kvällsaktiviteter.
Projekten varierar från år till år. Exempel på ämnen är beräkningskemi, cancerforskning, proteinmodellering och polymera material.
Forskarskolan är ett samarbete mellan Karolinska institutet, KTH, Stockholms, Linköpings, Uppsala samt Örebro universitet, och stiftelsen Alfred
Nobels Björkborn.
Mer info finns på www.fsik.se

Planerad kemiskola

■ Sverige kan inte behålla sin plats som framstående industrination om vi inte har kompetens inom
oorganisk kemi och analys, säger Svenerik Bäckman, vd och grundare av Degerfors Lab.
– Den kompetensen försvinner nu när allt fler
specialister i industrin går i pension, menar Sven
erik Bäckman.
Samtidigt vill politikerna att gruvbrytningen i landet ska öka. Därför behövs en yrkeshögskoleutbildning i mineralkemi och oorganisk analys. Om allt
går enligt plan ska den tvååriga utbildningen starta
hösten 2014 med 25–30 elever per år.
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Ladda ned Plastguiden
I vår app får du veta att sulan på din löparsko består av termoplastisk polyuretan, som
kan tillverkas av 90% förnyelsebara råvaror. Men vilka fler av alla plastmaterial du
möter i vardagen är biobaserade? Och till vilken grad?
I Plastguiden har vi samlat allt som är värt att veta om de vanligaste plasterna.
Här beskrivs fördelar och begränsningar med olika plastmaterial, de kemiska föreningarna bakom, återvinning och vad en viss förkortning betyder. Plus mycket mer.
Plastguiden är ett samarbete mellan IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och
Bruder Consulting. Den är gratis och finns för Iphone, Android och Ipad. Vill du veta
mer om IKEM gå in på ikem.se

Så säger forskarna om maten s.8
Livsnödvändig separation s.11
www.PLASTKEMIFORETAGEN .se
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