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Grön kosmetika. Framtidsjobbet. Bästa
burgaren. Kristallografi 2014. Hållbara
muggar. Fotogenombrott. Lyckad expedition.

MOLEKYLKOLL PÅ LIVSSTILEN
Genom att mäta utvalda molekyler i
blodet, gärna i ett självtest, vill Elin Chorell
att vi ska få bättre koll på om vi äter och
tränar rätt.

BOOSTAR BAKTERIERS ARBETE
Biogasproduktion av metan kan bidra till
att lösa flera stora miljöfrågor. Den kan
ersätta fossila råvaror, ta hand om avfall,
ge förnybar energi och få in näringsämnen
i ett kretslopp.

NY FRYSMETOD FIXAR FÄRSKT
Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en ny frysmetod för grönsaker.
En annan forskargrupp har matat feta
möss med bär. Lingon vann.

BROSKCELLER OCH NANOCELLULOSA I SKRIVAREN
Med nanocellulosa och en 3D-bioprinter
hoppas göteborgsforskare på att kunna
bygga upp hela organ med patienters
egna celler.
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UNG PLASMA / GAMMAL HJÄRNA

11.

KEMISKA REAKTIONER I NYTT LJUS

12.

NANOPAPPER FILTRERAR VIRUS

13.
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Gamla möss som injicerades med blodplasma från yngre möss fick bättre
kognitiva förmågor och en högre plasti
citet i hjärnan. Något ligger det alltså
i fantasierna om mänskliga vampyrer.

Med extremt korta laserpulser har
forskare kunnat följa elektronrörelser
hos en Xenon-atom. Det kan ge ny
förståelse för kemiska reaktioner.

Algcellulosa från Uppsala universitet blir
en modern version av ”Swedish Filter
Paper”, men skillnaden är att detta
klarar att filtrera virus.

PERIODISKA SYSTEMET BYGGS PÅ
Genom att skjuta kalciumjoner på en
folie av berkelium kan man få fram
en atom i veckan av det helt nya grundämnet nummer 117. Det fyller ännu
ett hålrum i det periodiska systemet.

AKTUELLT
Kemiambassadör. Lövad forskning.
Lönsamt. Kunglig benanalys. Emuolja
mot cancer. Bärämne dödar. Havs
läkemedel.

BIO ÄR PÅ MODET!
Textilproduktion i pappersmaskiner, biobaserade kompositer, biobaserade antibakteriella ytor, produkter
för att skörda och lagra energi på papper eller textil och produkter med integrerade kommunikations
system. Det är några exempel på vad som förväntas bli resultatet av det nystartade strategiska innovations
programmet BioInnovation. Målet är att få fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.
Kemiindustrin är förstås viktig om det ska bli möjligt att gå över till biobaserade råvaror och flera
kemiföretag står bakom BioInnovation. Programmet är branschöverskridande och samlar allt från små
företag till stora företagskoncerner, fem universitet, fem forskningsinstitut samt några små forskningsoch utvecklingsbolag. BioInnovation stöds av VINNOVA – en myndighet som finansierar svensk forskning
och utveckling – och har en budget på 600 miljoner kronor fram till år 2020. Det gör BioInnovation till det
största svenska programmet inom sitt område hittills.
BioInnovation är bara ett exempel på att det finns ett ökat intresse för en biobaserade varor och tjänster
i Sverige. Umeå universitets nystartade civilingenjörsutbildning är ett annat. Läs om den i det här numret
av Allkemi där du även hittar artiklar om bakterieproduktion av metangas, nya användbara molekyler från
naturen, nanopapper av alger och andra spännande forskningsprojekt.
Trevlig läsning!

alLKeMi
Nr 2 . 2014
Upplaga 25 000 ex
ALLKEMI
Ges ut av IKEM – Innovations- och kemi
industrierna i Sverige och bygger på artiklar
ur Kemivärlden Biotech med Kemisk
Tidskrift www.kemivarldenbiotech.se.
HEMSIDA
www.ikem.se
VILL DU PRENUMERERA?
Som elev eller lärare kan du beställa
en gratisprenumeration på:
www.ikem.se
FRÅGOR OM DIN PRENUMERATION?
Industrilitteratur
0150-133 30
info@industrilitteratur.se
REDAKTÖR
Boel Jönsson
boel.j@mentoronline.se
SKRIBENTER
Boel Jönsson, Erika Lindbom, Siegfried
Fleischer, Lovisa Bauhn, Patrik Fors,
Kalle Löthberg
GRAFISK FORM
Julian Birbrajer
trance@julian.nu
BILDBYRÅ
Shutterstock Images, Corbis
POSTADRESS
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna
Box 55915
102 16 Stockholm

Ulla Nyman, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
Tryck: åtta45, 2014

2

allkemi . 2 . 2014

OMSLAG:

Illustration av elektrontäthet i en enhetscell av
fotosystem II-kristaller. Bild: www.desy.de

Se sid 3

AKTUELLT

Grön kosmetika
■ Uppstartsbolaget Speximo i Lund har
fått investerare och ska satsa på produktion av sin quinoastärkelse. Växter producerar stärkelsepartiklar i olika storlekar.
Den sydamerikanska växten quinoa gör
extremt små partiklar, runt en mikrome-

ter (μm), istället för 15-25 μm. Det
ger quinoastärkelse egenskaper
som gör den lämplig som emulgeringsmedel i partikelform, som kan
stabilisera blandningar av vatten
och fett, t ex i kosmetiska krämer
och salvor.
Upptäckten att quinoastärkelse kan ersätta ytaktiva
ämnen kommer ur grundforskning vid institutionen för
livsmedelsteknik i Lund. Kornen tvättas fram med vatten
och pH-förändringar.
– Sedan gör vi en modifiering av kornen som kan vara
antingen processbaserad eller kemisk, men det är hemligt, berättar vd Malin Sjöö.

Framtidsjobbet
■ Umeå universitet startar en ny civilingenjörs
utbildning i bioresursteknik som ska täcka hela
kedjan från skogen/trädet till den färdiga bioprodukten. Ingenjörerna ska utveckla produktionsmetoder för biobaserade produkter och förnybara
energikällor.
– Efterfrågan på dessa civilingenjörer kommer att öka explosionsartat. Företagen jobbar
allt mer med hållbarhet och hållbara produkter,
säger Pernilla Wittung-Stafshede, professor vid
kemiska institutionen, Umeå universitet.
– Om vi kan ersätta den miljon kubikmeter olja
som importeras varje år för att framställa bas
kemikalier, så är det bra, säger Tomas Hedlund,
programansvarig.

Bästa burgaren
■ Civilingenjörsstudenter i livsmedels
teknik vid Lunds tekniska högskola har utvecklat en
vegetarisk hamburgare för industriell
produktion som
fått väl godkänt
både av konsumenter och
professionella bedömare.
Den klarar både
sensoriska krav
och industrins säkerhetskrav. Störst
succé gjorde en burgare med gulbetor, chili och
blomkål.

– Vi jobbade mycket med att få grön
sakerna att hålla ihop utan ägg eller
andra animaliska produkter.
Efter mycket tid vid mikroskopet och i labbet fick
vi till en stärkelse som
fungerade bra, berättar studenten Jannika Timander.
En annan utmaning handlade om att
behålla både texturen
på blomkålen och hållbarheten. Snabb infrysning är också viktigt för att
skydda blomkålscellerna och
få till krispigheten.
STÄRKEL SE . En polysackarid med
oändliga användningsområden. Se
stärkelseskolan på www.lyckeby.com.

Kristallografiåret 2014
■ Karboanhydras var det första proteinet
som strukturbestämdes i Sverige med hjälp av
röntgenkristallografi. Fortsatt kristallografiskt
arbete har lett till att man har hittat molekyler
som inhiberar (stänger av) proteinets funktion.
Några av inhibitorerna används idag som läkemedel mot epilepsi och glaukom.
Numera tar vi ofta strukturen av ett protein
för given men så har det inte alltid varit.
Läs mer om kristallografi, som ett fantastiskt
verktyg, och om vilka resultat kristallograferna
har uppnått – rätt många av dem har fått Nobelpris – på www.kemivarldenbiotech.se eller
på www.kristall2014.se.
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AKTUELLT

Fotogenombrott
■ Fotosystem II, den del av fotosyntesen där vatten spjälkas till väte och syre,
har för första gången observerats och fil-

Hållbara muggar

■ En ny ytbehandling för pappersmuggar av växtbaserade oljor och återvunna
PET-flaskor som ska vara hållbar, har utvecklats av holländsk-svenska färg- och
kemikoncernen AkzoNobel.
Pappersmuggar med den nya behandlingen kräver ingen ny återvinningsprocess
eller speciell hantering. Dessutom blir muggarna komposterbara.
Runt 200 miljarder pappersmuggar används varje år, globalt. För att återvinna dem
krävs idag teknik som försämrar kvaliteten
på pappersfibrerna, dessutom är det dyrt.
Enligt AkzoNobel innebär ytbehandlingen,
EvCote, att pappersfibern förblir intakt och
kan återanvändas i pappersproduktion. I
vissa fall blir fibern till och med starkare.
Innovationen ingår i bolagets hållbarhetssatsning ”Planet Possible”.

”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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mats på molekylär nivå med en kraftfull röntgenstrålskälla. Resultat och
teknik presenteras i tidskriften Nature. Bakom studien finns forskare
från Uppsala universitet, DESY i
Hamburg och Arizona State University, USA. Forskarna utgick
från kristaller av molekylkomplexet från cyanobakterien Thermosynechococcus elongatus, en
fotosyntetiserande organism.
”Denna typ av filmer kommer
att kunna ge kunskap om den ultrasnabba dynamiken i kemiska
reaktioner, men vi måste nå ännu högre upplösning”, kommenterar professor Henry Chapman,
Centre for Free-electron laser
science, DESY.

Lyckad expedition
■ I mitten av oktober återvände Swerus-C3 i Arktis, där sambandet melforskningsfartyget Oden från sin 100 lan klimat, kryosfär och kol undersökts
dagar långa forskningsexpedition (C3 står för climate, cryosphere, carbon).
Expeditionens två etapper har engagerat ca 80 forskare av 14 nationaliteter.
Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi, Stockholms universitet,
har lett första etappen som undersökt den tinande permafrosten och dess koppling till ökad
frisläppning av växthusgaser.
Andra etappen leddes av Martin Jakobsson, professor vid
institutionen för geologiska vetenskaper. Se www.swerus-c3.
geo.su.se.

MÄTT. Thylakoider i spenatextrakt stärker kroppens produktion av mättnadshormoner. Det visar Lundaforskare
i en första längre studie, tre
månader, på 38 överviktiga
kvinnor. Resultaten har publicerats i tidskriften Appetite.

RÖKT. En ny avhandling från
Lunds Tekniska Högskola
(Christina Isaxon) visar att
det kan vara bra för hjärtfrekvensen att andas in rök
från stearinljus, om ljuset
brinner stilla och inte innehåller färg- eller doftämnen.

LABBAT. Lunds universitet
startar en forskarskola för att
doktorander ska lära sig mer
om hur man använder det nya
MAX IV-laboratoriet och ESS.
Ämnesområdena är allt från
arkeologi och proteinforskning till materialvetenskap.
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LIVSSTILSKEMI

Genom att mäta utvalda molekyler i blodet, gärna i ett
självtest, vill Elin Chorell att vi ska få bättre koll på om vi
äter och tränar rätt.

D

et är tanken bakom ett projekt som Elin
Chorell, postdoktor vid Umeå universitet,
driver tillsammans med forskaren Henrik
Antti, lektor vid kemiska institutionen.
Han är också hennes handledare från doktorandtiden.
– Vi har satt ihop en panel med ett tjugotal molekyler, så kallade biomarkörer, som kan mätas i blodet och
som kan visa på förändringar i träning och diet.
I grunden har Elin Chorell en civilingenjörsexamen i teknisk kemi samt en magisterexamen i kemi.
Inriktningen på doktorandstudierna var metabolism,
träning och hälsa i relation till övervikt.
Nu är hon forskare vid institutionen Folkhälsa och
medicin med fokus på träning och diet. Bland annat
mäter hon effekter på kroppen av olika typer av träning
och dieter för att hitta biomarkörer som visar risken för
att utveckla typ 2-diabetes.
– Hälsa och träning har alltid varit två av mina största intressen. Jag har alltid velat veta hur man kan må
bättre av att äta bra.
– I mina doktorandstudier fick jag chansen att blanda kemikunskaperna med dessa intressen. Det var den
viktigaste anledningen till att jag valde att doktorera.
Hon disputerade 2011 och för ett år sedan presenterade hon och Henrik Antti sin idé för företagsinkubatorn
Umeå Biotech Incubator, UBI, där projektet nu drivs.
Syftet med projektet är att utveckla ett test som ger
mer individanpassade mått på livsstilsförändringar.
– Måtten som används idag, till exempel BMI (body

mass index), kroppsvikt och kolesterolhalt i blodet, säger inte så
mycket.
– Vårt mål är att man snabbt ska
kunna se om en specifik diet eller träningsform fungerar för den målsättning man har: att gå ner i vikt, bygga muskler eller träna inför ett lopp.
Annars ska man snabbt kunna byta.
Det hon och Henrik Antti nu arbetar
med är hur produkten ska paketeras och
vilken service som ska kopplas till testet.
– Vi kan göra ett självtest som går att
göra hemma med ett litet stick i fingret.
Fördelen med det är att mätningen då
skulle kunna göras kontinuerligt.
Om testet ska göras av utbildad personal kan lite
större provvolymer tas, men mera sällan. Frågan är om
exakthet eller snabbhet är viktigast och hur resultaten
ska presenteras.
Hur testet än utformas vill forskarna troligtvis koppla ihop resultaten med en mobil-app där all data kan
loggas. Användarna ska också få tillgång till medicinsk
rådgivning.
– Alla metaboliter ska analyseras i en och samma
mätning, men det är möjligt att hela panelen med 20
metaboliter inte behövs varje gång. Vi kanske gör ett
test för dietförändringar och ett för träning, säger Elin
Chorell. ✺

5

av Erika Lindbom ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 4/2014

Molekylkoll på livsstilen

FOTO: JENNY SVENNAS-GILLNER

Boostar bakteriernas arbete

Biogasproduktion av metan kan bidra till att lösa flera stora miljö
frågor. Den kan ersätta fossila råvaror, ta hand om avfall, ge förnybar
energi och få in näringsämnen i ett kretslopp.

B

iogasgruppen vid Sveriges Lantbruks
universitet, SLU, jobbar med att effek
tivisera den mikrobiologiska processen
bakom biogasproduktion. Biogas, främst
metan och koldioxid, produceras naturligt när mikroorganismer bryter ner biologiskt material i frånvaro av
luft, anaerobt. I kommersiella anläggningar kan bakterier bryta ned avfall och bilda den energirika gasen
metan, som kan användas för att producera el, värme,
fordonsbränsle eller biobaserade kemikalier.
Biogasproduktion ger inte bara metan. Det som
blir kvar efter nedbrytningen av avfallet/råvaran, som
kallas rötrest, är mycket näringsrikt och kan användas
som gödsel. Används naturgödsel som råvara (substrat)
får man ett ökat gödselvärde; gödseln blir effektivare.
Samtidigt minskar mängden metan som släpps ut från
gödselbrunnar. Om metan kommer ut är den en kraftfull växthusgas och så luktar den förstås.
– Sverige producerar ungefär 1,5 terawatttimmar energi från biogas, men det skulle kunna vara tio gånger
mer, berättar Anna Schnürer. Hon är professor i bioenergi och leder forskargruppen vid institutionen för
mikrobiologi vid SLU.
Forskargruppen arbetar med kända organismer men
letar också efter nya, effektivare arter.
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– Vi tittar på olika substrat som t ex matavfall, halm
och gödsel. Matavfall är bra för mikroorganismerna
men de har svårt att leva på enbart halm. Halm kombinerat med t ex gödsel fungerar däremot lite som
tallriksmodellen.
De mikroorganismer som hanteras på labbet är extremt anaeroba och all odling sker i speciella lufttäta
kärl. Det är bakterier och metanproducerande arkéer
(metanogener) som dör om de kommer i kontakt med
syre, eftersom de saknar mekanismer för att försvara
sig från fria syreradikaler.
Därför måste arbetet på labbet utföras med metoder som skyddar mikroorganismerna från luften i
omgivningen.
– Men det finns inget intresse av att använda aeroba organismer eller att tillsätta gener för att klara syre.
Nedbrytning i närvaro av syre leder nämligen till kompost, inte biogas. I en kompost blir energin värme. Vi
vill att den ska hamna i metan, säger Anna Schnürer.
Labbet har flera internationella projekt, bl a ett halmprojekt med Kina.
– I många byar och hem finns biogasreaktorer, men
det är först nu som produktionen börjar bli storskalig.
Tillsammans försöker vi t ex effektivisera nedbrytningen av halm som det finns stora mängder av i Kina. ✺
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av Erika Lindbom ur Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift 7–8/2014

Anna i biogaslabbet.

FRUKTOCHGRÖNTKEMI

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en ny frysmetod som får
grönsaker att behålla sin färskhet och spänst efter upptining. En annan
forskargrupp har matat feta möss med bär. Lingon fick bäst betyg.

A

lla vet hur upptinad, djupfryst spenat ser
ut. Den har inte så mycket gemensamt med
färsk. Nu har forskare vid Lunds tekniska högskola utvecklat en metod att få växtceller att klara
djupfrysning utan att cellerna sprängs.
– Med vår metod behåller bladen spänst och smak,
säger Federico Gomez, livsmedelsforskare vid LTH,
Lunds universitet.
– Vi har fått bra resultat med spenat och palsternacka
och lovande resultat med jordgubbar, berättar han.
Metoden bygger på en kombination av mycket kortvariga högspänningspulser (elektroporering) och vakuum. Spenatbladen placeras i ett vattenbad med en viss
koncentration av frysskyddande ämnen, bland annat trehalos, en naturlig sockerart som bildas i vissa insekter,
svampar och grässorter. Ämnet hindrar iskristallerna att
spränga sönder cellen, vilket annars händer om man lägger in t ex färsk sallad i frysen. Högspänningspulserna
öppnar porer i cellmembranet som gör det möjligt för
substanserna att tränga in. Porerna i cellmembranen
stängs en kort tid efter att det elektriska fältet försvunnit. När spenaten har återhämtat sig kan den djupfrysas på vanligt vis.

Möss med anlag för fetma och diabetes mådde
utmärkt när de åt lingon. Cancerceller, däremot,
dukade under av bär- och fruktdiet. I en koststudie har
fetma- och diabetesforskaren Karin Berger och doktorand Lovisa Heyman, Lunds universitet, använt en musmodell för övervikt och risk för diabetes.
Djuren delades in i grupper efter bärsorter: lingon,
blåbär, hallon, kråkbär, björnbär, katrinplommon, svarta
vinbär och açaibär.
Efter tre månader hade lingongruppen överlägset
bäst resultat vad gäller viktuppgång, kolesterol- och levervärden. Svarta vinbär och blåbär visade också goda effekter. Açaibäret däremot, som i Europa och USA kallas
det brasilianska ’superbäret’, fick underkänt. Det gav
i studien både ökad vikt och höga fettvärden i levern.
– Vi vet inte varför mössen mådde så bra av lingonen.
I våra fortsatta studier ska vi titta efter samband mellan effekter och innehåll av olika ämnen i bären och vi
är inte låsta till enbart polyfenoler, säger Karin Berger.
En viktig beståndsdel i lingon är bensoesyra, som
också är antibakteriell, vilket förklarar varför lingonsylt aldrig möglar. Mössen fick en femtedel av sin mat
i form av lingon. ✺
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av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 3/2014

Ny frysmetod fixar färskt

av Erika Lindbom ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 5/2014

Öra av nanocellulosa. Det
gjordes innan
forskarna fick
sin 3D-bio
printer.

Broskceller och nanocellulosa i skriv
Med nanocellulosa och en 3D-bioprinter hoppas göteborgsforskare på att
kunna bygga upp hela organ med patienters egna celler.

B

risten på organ och vävnader för donation är stor och för dem som har turen
att få ett organ finns alltid en risk att
kroppens immunförsvar stöter bort det.
Med hjälp av så kallad 3D-bioprinting, där
ett nytt organ byggs av patientens egna celler, hoppas
forskarna kunna lösa bristen.
Att vi ännu inte kan skriva ut ett nytt hjärta beror främst
på tre stora utmaningar med 3D-bioprinting: att hitta bra
och biokompatibla biomaterial att forma organet av, att
kunna odla så många celler att det räcker till ett organ
samt att kunna förse det nya organet med blodtillförsel.
När det gäller biomaterial finns det idag olika lösningar. Paul Gatenholm, professor i biopolymerteknologi vid Chalmers, och hans forskargrupp jobbar med
materialet nanocellulosa.
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– Nanocellulosa består av nanometerstora cellulosa
fibriller. Det är väldigt användbart för oss då det är ett
starkt och samtidigt biokompatibelt material, säger Paul
Gatenholm.
Skrivaren som hans grupp vid Biotech Center på
Sahlgrenska/Chalmers använder har två huvuden; ett
som placerar ut cellerna på rätt plats och ett som lägger ut stödmaterialet; en blandning av nanocellulosa
och vatten, så kallat bioink.
Stödmaterialet utgör en byggställning, en scaffold, som styr var cellerna sitter. Scaffolden byggs efter en 3D-bild från en MR-undersökning (Magnetisk
Resonanstomografi) eller skiktröntgen av patientens
organ.
– Nanocellulosan som vi använder kan framställas
på tre olika sätt: av bakterier, från ved eller genom en
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3D-KEMI

En njurformad struktur av nanocellulosa. Det röda är ett
artificiellt nätverk av blodkärl.

teknik som kallas elektrospin. Den mesta av vår nanocellulosa har vi framställt med hjälp av växtbakterien
Gluconacetobacter Xylinus.
– Man behöver inte oroa sig för att nanocellulosan
kommer från bakterier eftersom den rengörs mycket
noggrant. Min grupp var först i världen med att
bevisa att bakteriellt framställd nanocellulosa
är biokompatibel. Bland annat har vi lyckats
operera in blodkärl av nanocellulosa i får. Ett
annat bevis är en klinisk studie i USA där patienter fick
en ny hjärnhinna, dura mater, av nanocellulosa.

varen

Börjar med brosk
Forskargruppen arbetar just nu mest med broskvävnad,
i ett EU-projekt i samarbete med schweiziska forskare.
Paul Gatenholms grupp har sedan tidigare byggt ett öra
samt en menisk efter en 3D-bild från en patient. Det
gjordes i en 3D-bioprinter som de byggt ihop själva. I
våras fick de ett nytt instrument som de håller på att
trimma in.
– Forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset
förser oss med kondrocyter (broskceller). Brosk är en
ganska enkel vävnad att arbeta med eftersom den består av en enda celltyp. Dessutom saknar den blodkärl.
Det innebär att gruppen inte behöver bekymra sig om
hur de ska bygga in blodkärl i vävnaden. Det är fortfarande en av de stora utmaningarna inom organprinting.
Målet är en ny broskstruktur av patientens egna

3D-bioprintern skriver ut en form av nanocellulosa. Sedan
droppas celler ner i formen för att fästa sig och differentiera.

kondrocyter, som sedan ska kunna transplanteras tillbaka i patienten.
Ont om celler
Det är svårt att få fram tillräckligt många celler. De som
tas från patienter räcker inte utan de måste först omprogrammeras till stamceller som kan växa till i antal.
När man har tillräckligt många kan de användas för att
bygga en organformad struktur och sedan differentiera
tillbaka till kondrocyter, broskceller.
De flesta organ har en mycket mer komplex uppbyggnad än brosk. Ett exempel är njurarna, som står
för 90 procent av alla väntande transplantationer.
Njurarna består av många olika celltyper, arrangerade i specifika formationer. Hela organet är också fullt
med blodkärl samt kärl som leder urinen från njuren
till urinblåsan.
– För att bygga ett sådant komplext organ behöver vi
både en 3D-rekonstruktion av organet och en högupplöst histologisk bild, för att se exakt var varje celltyp ska
sitta, berättar Paul Gatenholm.
En av de stora utmaningarna är att ge varje stamcell
precis rätt tillväxtfaktorer för att få den att differentiera
till precis rätt typ av cell.
Fortfarande återstår många utmaningar med
3D-printingen. Paul Gatenholm tror att det kommer
att dröja ett tiotal år innan det första printade organet
kan transplanteras in i en patient. ✺
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HJÄRNKEMI

Ung plasma mot gammal hjärna
Gamla möss som injicerades med blodplasma från yngre möss fick
bättre kognitiva förmågor och en högre plasticitet i hjärnan. Något
ligger det  alltså i fantasierna om mänskliga vampyrer.

av Erika Lindbom ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 6/2014

D

et visar en ny studie som utförts av amerikanska forskare vid Stanford University
och som publicerats i Nature Medicine.
Studien delades in i två delar. I den ena delen
av studien kopplades en gammal mus ihop med en ung
så att de delade blodomlopp, så kallad parabios.
I studiens andra del injicerades gamla möss med blodplasma från unga möss. Plasma är vätskan i blodet, minus cellerna och består främst av vatten, men innehåller
även glukos, lösta proteiner, hormoner m m.
De gamla mössen var 18 månader gamla, vilket motsvarar 60–70 års ålder hos människor, och de unga
mössen var 3 månader, motsvarande 20–30 år. Målet
med studien var att hitta fysiologiska och anatomiska
förändringar i de gamla mössens hjärnor.
– Proteiner som reglerar biologiska funktioner i
kroppen förändras dramatiskt med åldern hos både
människor och möss, berättar Tony Wyss-Coray, professor i neurovetenskap vid Stanford University, som
lett studien.
– Vi ville ta reda på om blod från yngre individer
kan ha en positiv effekt på gamla hjärnor och vice versa.
Hans forskargrupp har tidigare visat att gamla möss
som fick blod från yngre möss fick fler nya nervceller.
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När man gjorde tvärtom fick yngre möss lägre produktion av nya nervceller och sämre minne.
Ett av de tester som utfördes på möss som injicerats
med plasma var ett standardtest för spatialt (rumsligt)
minne, där musen simmar och ska lära sig att minnas
var de kan hitta en plattform som är nedsänkt under
vattnet. Möss som injicerats med plasma från yngre
möss klarade testet bättre
– Våra resultat kan användas för att försöka förstå hur
vi åldras och vilka förändringar som sker i en åldrande
organism. De kan användas för att hitta individuella faktorer som kan främja eller sakta ner åldrandeprocessen.
Forskningen kan komma till nytta när det gäller åldersrelaterade sjukdomar, berättar Tony Wyss-Coray.
– Vi försöker nu identifiera molekylära faktorer i plasman som kan föryngra hjärnan hos möss, och som har fördelar i musmodeller av till exempel Alzheimers sjukdom.
Uppvärmning förstörde effekten helt, vilket skulle
kunna tyda på att den goda effekten orsakas av proteiner i blodet (proteiner är värmekänsliga).
Tony Wyss-Coray är även en av grundarna till Alka
hest, ett bioteknikföretag som ska genomföra en liten
klinisk studie för att testa om blodplasma från unga
människor påverkar alzheimerspatienter positivt. ✺
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SNABBKEMI
Spektrometer

Atom

Ultrakorta laserpulser
Klocka

Med extremt korta laserpulser har forskare kunnat följa elektronrörelser
hos en Xenon-atom. Det kan ge ny förståelse för kemiska reaktioner.

Kemiska reaktioner i nytt ljus

A

lla kemiska reaktioner handlar egentligen
om de yttersta elektronernas växelverkan
i grundämnen och föreningar. Fysikforskare
har nu visat i detalj hur det går till när två elektroner tillsammans kastas ut från en xenon-atom, så att
jonen Xe2+ bildas. För att få två elektroner att frigöra sig
bestrålades atomen med högenergiljus, fotoner.
Processen som frigör en elektron förklarades av
Einstein redan 1905, men att beskriva hur två eller fler
elektroner samordnar sin flykt är svårare. Två olika elektroner kan inte ta upp samma foton; alltså måste hela
fotonen slukas av en elektron, som sen i sin tur på något sätt överför energi till elektron nummer två.
Det kan ske på flera sätt, exempelvis genom att den
första elektronen krockar med den andra, eller genom
att jonen ”skakar loss” den andra elektronen.
– När fotonen fångats upp kan det bli som en dans i
elektronmolnet, säger Mathieu Gisselbrecht, fysikforskare vid Lunds universitet. Elektronerna ”talar” med
varandra. När musiken är slut kastas elektronen Paul

ut, medan Pierre blir kvar ett ögonblick. Jonen ”upptäcker” att den har för mycket energi kvar, och så kastas även Pierre ut.
– Det går inte att skilja dem åt, men egenskaperna
hos paret avslöjas av vår mätning.
Först de senaste åren har forskarna haft mätmetoder
som är så exakta att de kan följa det snabba förloppet.
Tidsskalan för elektronrörelser ligger inom attosekund
området (triljondelar av en sekund).
I den aktuella studien används en serie laserpulser som var och en är fyrahundra attosekunder lång.
Pulserna skapas vid högeffektlaserlaboratoriet i Lund.
Bättre förståelse av samordningen mellan elektroner kan även utnyttjas i fotoreaktioner (ljusreaktioner)
inom materialvetenskap och biologi, och för att förbättra
omvandling av ljus till elektrisk ström.
Studien är ett samarbete mellan forskare från avdelningarna för synkrotronljusfysik och atomfysik vid
Lunds Universitet, Stockholms universitet och Canberras
universitet i Australien. ✺

av Kalle Lötberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 4/2014
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NANOKEMI

Nanopapper filtrerar virus
Algcellulosa från Uppsala universitet blir en modern version av ”Swedish
Filter Paper”, men skillnaden är att detta klarar att filtrera virus.

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 5/2014

N

anocellulosa från algen Cladophora ,
grönslick, har flera användningsområden, bland annat som material i ett batteri. Nu har den speciella algcellulosan blivit ett pappersfilter som kan filtrera virus. Forskare vid
Uppsala universitet har utvecklat filtret i samarbete med
forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet/Statens veterinärmedicinska anstalt.
För att kunna filtrera så små partiklar som virus
måste porerna i papperet vara mycket små.
– Vi tillverkar papperet med i princip samma metod som pappersindustrin. Det ger en viss storleksfördelning på porerna i papperet med få porer större
än 30 nanometer, förklarar Albert Mihranyan, universitetslektor vid avdelningen för nanoteknologi och
funktionella material, Uppsala universitet, som har
lett forskningen.
Kontrollen av porstorleken har gjorts med flera
metoder.
– Först har vi testat med gas, sedan med små kulor av polystyren och latex med olika diameter och resultaten från båda testerna stämde väl överens. När vi
sett att latexkulor så små som 30 nanometer inte pas-
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serade filtret provade vi med äkta virus, svininfluensavirus. De klassas som stora virus och är 80–100 nanometer i diameter.
– Efter filtreringen fann vi inga infekterade celler vid
olika spädningar, vilket tyder på att filtret med mycket
stor sannolikhet inte släppte igenom virus. Dagens industriella filter av syntetiska polymerer med rätt porstorlek
är svåra och dyra att tillverka och det nya algfiltret är lika
effektivt som industriella polymerfilter.
– Störst nytta av filtret tror vi att man kan ha vid tillverkning av medicinska proteiner och vacciner. Då finns
alltid en risk för virusinfektion. Filtren kan naturligtvis
också användas för att sortera fram virus.
Algcellulosa som har mycket stor specifik ytarea,
passar särskilt bra för att framställa filterpapper. Den
har en annorlunda struktur med bland annat längre och
tjockare fibriller än ”landcellulosa”, vilket också ger annorlunda torkegenskaper.
Uppsalaforskarna har poängterat att de går i kemisten Jöns Jacob Berzelius fotspår (1779–1848) som uppfann ”swedish filter paper”.
– Det återstår dock en hel del utvecklingsarbete, säger Albert Mihranyan. ✺
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GRUNDÄMNESKEMI

Grundämne 117,
ununseptium,
detekterades i den
120 meter långa
acceleratorn vid
GSI Helmholtz
Center for Heavy
Ion Research i
Tyskland.

Genom att skjuta kalciumjoner på en folie av berkelium kan man få
fram en atom i veckan av det helt nya grundämnet nummer 117. Det
fyller ännu ett hålrum i det periodiska systemet.

turligt på jorden, men vissa forskare tror att de skulle
kunna skapas i en supernova, då en stjärnas liv slutar i
en gigantisk explosion.
Grundämnen med ett atomnummer över 104 kal�las supertunga grundämnen. De sönderfaller snabbt,
vanligtvis inom några millisekunder eller sekunder.
Det finns dock teoretiska modeller om en så kallad ö
av stabilitet; en grupp isotoper av dessa grundämnen,
som trots sitt höga atomnummer är mer stabila och därmed kan bestå betydligt längre. Tillverkningen och detektionen av grundämne 117 anses vara ett viktigt steg i
riktningen mot att kunna identifiera ämnen tillhörande
denna stabilitetsö.
– Det är möjligt att grundämne 117 egentligen tillhör
ön av stabilitet, men endast när det har ett större antal
neutroner i atomkärnan än vad vi kan framställa idag.
Men varför försöker man bygga dessa grundämnen
och hitta ön av stabilitet?
– För hundra år sedan hade man inte en susning
om grundämne 95, americium. Nuförtiden används
en americiumisotop i brandlarmare.
– Upptäckten skulle alltså kunna ge oss nya grundämnen med helt nya användningsområden. Det krävs dock
ett mer effektivt sätt att producera ämnet, som går snabbare än en atom i veckan eller månaden. Dessutom pratar vi om långa tidsperspektiv, förklarar Dirk Rudolph. ✺
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av

R

edan år 2010 fann ryska och amerikanska
forskare vid Joint Institute for Nuclear
Research i Dubna, Ryssland, belägg för
att grundämne nummer 117 existerar.
Upptäckten har nu bekräftats i ett projekt där bland
andra forskare från Lund har deltagit.
Grundämnet sattes ihop vid acceleratorlaboratoriet GSI Helmholtz Center for Heavy Ion Research i
Darmstadt i Tyskland. Det är samma laboratorium som
för ett år sedan, hösten 2013, bekräftade existensen av
element 115, än så länge kallat ununpentium.
– För att skapa grundämne 117 besköts en tunn folie
av berkelium med kalciumjoner. Berkelium har atomnummer 97 och kalcium 20, så när de slås ihop bildas
en ny atomkärna med 117 protoner, berättar kärnfysikern Dirk Rudolph, vid Lunds universitet.
– Berkeliumfolien besköts med upp till 1 013 kalciumjoner per sekund. I den takten bildades grundämne
117 endast en gång per vecka, så det krävs en väldigt bra
separation av de bildade atomkärnorna från kalciumjonerna och annat som stör i bakgrunden.
– Sedan registreras deras ankomst och sönderfall i
en pixelerad detektor. Det är just atomkärnornas alfasönderfall som kan vara ett ämnes första, dock ibland
lite suddiga, fingeravtryck, förklarar han.
Så stora grundämnen som 117 har inte hittats na-

Erika Lindbom ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 6/2014

Periodiska systemet byggs på

AKTUELLT

Kemiambassadör

■ Karol Gonzales har fått dröm
jobbet som trainee på globala kemiföretaget Clariant. Hon har börjat i
Basel i Schweiz och ska jobba med
kommunikation. Fjärde halvåret blir
det Sydamerika eftersom hon talar
spanska.
Vägen dit var inte självklar. Hon är
uppvuxen i en stockholmsförort, hade
lätt för sig i skolan, men studievägledaren tyckte inte det var en bra idé
att söka till ett innerstadsgymnasium.

Det blev Huddinge gymnasium, som hon
lämnade utan saknad, men med bra betyg.
– Jag visste verkligen inte vad jag skulle
välja sedan, men ställde den enkla frågan
till mig själv: Vad var roligast på gymnasiet? och eftersom jag var grym på att
skriva labbrapporter blev det kemi på KTH.
Där trivdes Karol väldigt bra. Traineetjänsten har hon fått främst för att hon är
en begåvad kommunikatör. Under nästan
hela KTH-tiden var Karol kemiambassadör för gymnasiet.

Lövad forskning
■ I Höstförsöket 2013 fick forskare från bland annat Umeå universitet hjälp av 10 000 skolelever
med att studera klimatförändringarnas effekt på lövträdens
höstblad.
Skolklasserna noterade färgen på varsitt träd en gång i
veckan. Totalt observerades
2 000 träd på 378 platser i Sverige.
Resultaten tyder på att höstlövens
utveckling varierar mycket mellan olika trädarter och regioner.
Forskningsdata har presenterats på en vetenskaplig konferens och väckt mycket nyfikenhet
bland forskarnas kollegor i andra länder.
Årets Höstförsök fortsätter på
lövtemat. Se www.naturenskalender.se. Även ForskarFredag har arrangerat ett massförsök som ska
kartlägga drygt 21 000 barn och ungas grönsakskonsumtion. Rapporten om Grönsaksförsöket kommer i
början av 2015. Se www.forskarfredag.se
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Lönsamt
■ Det lönar sig att bli kemist, enligt en ranking utförd
av finansiella rådgivningsföretaget Max Mathiessen.
Rankingen omfattar 30 olika utbildningar/yrken
och utgår från relationen mellan antagningspoäng
höstterminen 2013 och medellön enligt SCBs senaste
uppgifter (2012).
Högst hamnar yrken med högst genomsnittlig
månadslön i relation till hur lätt det är att komma in
på utbildningen. Matematikerna toppar listan. På tredje plats hamnar kemister. Medelantagningspoängen
var ett gymnasiebetygssnitt på 15,47. 89 procent av de
sökande antogs till utbildningen. Den genomsnittliga
månadslönen för en kemist var 43 000 kronor.
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AKTUELLT

Kunglig benanalys
■ Den 23 april öppnades Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka. Syftet är bland annat att genomföra en DNA-analys av den
gamle kungen som regerade i Sverige på 1150-talet och blev nationalhelgon efter sin död. Dessutom ska kroppen röntgas och
osteoporos (benskörhet) mätas.
De medicinska studierna ingår i ett tvär
vetenskapligt forskningsprojekt om
osteoporos där medeltida skelett ska jämföras med dagens
befolkning. Kungens krona,
som är Sveriges äldsta, visas upp av Svenska kyrkan
i utställningen ”Himlen är
här” som pågår i Uppsala till den 16 november.
Den är en del av stadens
850-årsjubileum som ärkebiskopssäte.

Emuolja mot cancer

■ Emuolja som utvinns ur fettvävnaden hos emuer (strutsfåglar) består till hälften av oljesyra, en
omega-9-fettsyra. Oljan kan köpas som kosttillskott och har visat sig ha antiinflammatorisk effekt.
Smörjer man in huden sjunker mängden proinflammatoriska cytokiner.
– Vi vet inte vilken verkningsmekanism emuolja
har. Men jag har visat att oljan bland annat har en
positiv effekt i modeller av tarmsjukdomen ulcerös
colit, en inflammatorisk sjukdom som ökar risken
för tarmcancer, berättar Suzanne Mashtoub, forskare vid University of Western Australia.
– Min teori är att emuoljan kan förebygga cancer
genom att motverka inflammationen som sjukdomen medför.

Bärämne dödar
■ I framtiden kanske ellagsyra, ett
ämne i nötter och röda bär, kan an-

vändas vid behandling av cancersjukdomen neuroblastom.
Det visar en avhandling av Christina Fjæraa Alfredsson, som disputerat i biomedicinsk vetenskap vid
Karlstads universitet. Ellagsyra påverkade både tillväxt och
överlevnad hos odlade neuroblastomceller. Neuroblastom
är den vanligaste cancersjukdomen hos barn under
ett år. Sjukdomen är svårbehandlad.
Ellagsyra tillhör familjen
fytokemikalier (växtbaserade). Ämnet finns i stora mängder i bland annat granatäpplen,
hallon, jordgubbar och valnötter
och är en känd antioxidant.

Havsläkemedel
■ I sin avhandling, som försvarades 16 maj på
Umeå universitet, presenterade Mårten Strand
substanser som hämmar adenoviruset utan att
skada värdcellen. Adenovirus orsakar cirka en
tiondel av alla akuta luftvägsinfektioner hos barn.
Substanserna har hittats i olika kemiska bibliotek, bland annat ett som innehåller extrakt från
bakterier som lever på havsbottnen utanför Norges
kust. En av substanserna kunde, när den modifierats för en ökad effektivitet, även hämma herpes
simplex-virus som orsakar mun- och könsherpes.
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Returadress:
Allkemi / Industrilitteratur
Box 345
641 23 KATRINEHOLM

Vill du åka till Azerbajdzjan
och tävla i kemi?
☛ Blir du den gymnasieelev som representerar Sverige
i den internationella kemiolympiaden i Baku 2015?
☛ Teoretiskt finalprov: 10 mars 2015
☛ Experimentellt prov: 17–18 april 2015
Prata med din kemilärare!
För mer information gå in på kemiolympiaden.nu och www.icho2015.msu.az
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