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NANOTRÅDAR PÅ NÄRA HÅLL
Hur växer nanotrådar, atomlager för atomla
ger med kristaller? Den frågan ställer sig na
noforskarna i Lund. Ett viktigt arbetsredskap
är ett nytt supermikroskop.
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Droppstensanalys som görs för att kart
lägga mänskliga aktiviteter och klimat långt
bakåt i tiden, blir allt mer sofistikerad.
Ett av verktygen är masspektrometern.

Anställda i kemiindustrin blir allt äldre.
Nu jobbar kemibranschen för att locka fler
unga med kemiutbildning och vända tren
den.

Med hjälp av bland annat genomik och big
data-analys söker professor Erik Ingelsson
efter gener som hänger ihop med livsstils
sjukdomar som fetma och insulinresistens.

NUTELLA SOM BÖNPASTA
En grupp studenter vid Lunds Tekniska
Högskola, LTH, har tagit fram ett betydligt
nyttigare alternativ till Nutella. En forskar
grupp har visat hur mycket friskare man
blir av hela kornkärnor.
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Dubbelt upp. Uppdaterad proteinkarta.
Smarta fönsterglas. Kemisk shopping
assistent. Hormonhinder. Energismart
svamp. Grym kemi finns kvar.

KEMIUPPTÄCKTER SOM RÄDDAR LIV
I mitten av september samlades världens ledare för att diskutera ett globalt hälsoproblem som riskerar
att kosta miljontals liv varje år; antibiotikaresistens.
I Sverige använder vi idag ett 60-tal olika antibiotikapreparat. Penicillin är det som används mest.
Det var bakteriologen Sir Alexander Fleming som upptäckte penicillinets effekt. Av en slump. Mögelsvampen
Penicillium hade förorenat en odlingsplatta, som Fleming glömt kvar över semestern. Först tio år senare
utvecklade Sir Ernst Boris Chain och farmakologen Sir Howard Walter Florey penicillin till ett läkemedel,
vårt första antibiotikum.. Det är en av medicinhistoriens allra största genombrott. Sedan penicillinet började
användas 1941 uppskattar man att det räddat livet på minst 200 miljoner människor.
Men nu riskerar människor åter att dö av det vi vant oss vid att betrakta som enkla infektionssjukdomar.
En kraftig överkonsumtion har ökat bakteriernas resistens både mot penicillin och annan antibiotika. För att
motverka utveckling behövs förstås kraftfulla åtgärder som förbättrad hygien och minskad användning,
men även helt nya läkemedel. På sid 6 i det här numret av Allkemi finns en artikel om Fredrik Almqvist.
Han är professor vid Umeå universitet och forskar om nya substanser som kan bekämpa bakterier.
Trevlig läsning!

Ulla Nyman, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
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AKTUELLT

Superlagra värme
■ Forskare vid Laboratoriet för organisk
elektronik i Linköping försöker skapa en
superkondensator. De har i flera år experimenterat med flytande elektrolyter som
består av joner och ledande polymerer.

En superkondensator ska lagra
temperaturskillnader, t ex mellan
dag och natt, en kall och varm motor, spillvärme, etc.
– Efter flera års sökande har vi
nu hittat en billig och stabil polymer med rätt egenskaper, en
polyetylenoxid, säger Xavier
Crispin, professor och forskningsledare.
Polymeren har 100 gånger
högre förmåga att omvandla
värme till el än de elektrolyter som normalt används.
Varför vet man inte än.
Den jondrivna termoelektriska superkondensatorn
öppnar helt nya möjligheter att lagra solstrålning och
spillvärme.
– Men det återstår kanske 15–20 års arbete innan
vi behärskar tekniken, säger
Xavier Crispin.

Värdefull rest
■ Kemira Kemi, som producerar kemikalier till
bland annat massa- och pappersindustrin, har fått
pris som Sveriges energismartaste företag. Kemi
ra Kemi levererar restvärme till fjärrvärmenätet i
Helsingborg. ”96 procent av fjärrvärmen i staden
utgörs av återvunnen energi från industrier, restavfall och processat avloppsvatten. Enbart restvärmen från Kemira motsvarar uppvärmning av cirka
20 000 villor”, säger Adam Jomaa, industriparkschef på företaget. Koldioxidutsläppen har minskat
med cirka 1,6 miljoner ton sedan samarbetet med
kommunen startade 1974.

Socker med kontrast

■ Vanligt socker kan i framtiden bli det kontrastmedel som används när tumörer undersöks
med magnetkamera.
En tumörs ämnes
omsättning går att
undersöka genom
att spruta in en liten mängd socker i den och sedan
mäta hur mycket
socker som tumören konsumerar.
Ju mer socker desto

mer malign (elakartad) är tumören. Linda Knutsson, Lunds universitet, arbetar
med ett team från Johns Hopkins University, USA, som
tagit fram en ny bildteknik för magnetkamera. I samarbetet
kombineras den
nya bildtekniken
med vanligt socker
istället för traditionella kontrastmedel
som innehåller metall. En större patientstudie ska göras i Lund.

ENERGIN som alstras av solen motsvarar
385 kvadriljoner watt, eller 385 Yottawatt
eller 3,85×1026 watt.
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Träna inte banta

■ Forskare vid Loughborough University i
Storbritannien har funnit att träning och motion är mer effektivt än minskat matintag för
att minska kaloriintaget.
Forskarna studerade bl a de hormonella reaktionerna på kalorikontroll dels genom motion,
dels matrestriktion, hos kvinnor och män. När
energiunderskott uppnåddes med matrestriktion
hade deltagarna högre nivåer av hungerhormonet ghrelin och lägre av det hungerbegränsande hormonet peptid YY. De åt också nästan en
tredjedel mer vid en buffétmåltid jämfört med
när samma energiunderskott skapades genom motion.
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AKTUELLT

Träglas
■ Forskare vid avdelningen för biokompositer på KTH (Wallenberg Wood Science
Center) har tagit fram genomskinligt trä.
En framtida tänkbar applikation är husfasader som samtidigt är solcellspaneler.
Träet är en typ av träfaner där ligninet ta-

gits bort och träet impregnerats med en
transparent polymer. Forskarna vill utveckla en produktionsprocess och vidareutveckla träets egenskaper samt testa
olika träslag. Ett bolag kopplat till forskningen, Cellutech, har bildats. Bolaget
utvecklar även nanocellulosa och superhydrofoba ytor
som kan sprayas på olika underlag och ge en vattenavstötande yta.

Muskelelektronik

■ Muskelproteinerna myosin och aktin
har huvudrollen i en ny typ av dator som
tagits fram av forskare vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet i ett internationellt samarbete.
Stommen i datorn är en kiselskiva med kanaler. På botten av kanalerna ligger myosin
molekyler med sin aktiva sida uppåt. De
transporterar aktinfibrer genom kanalerna.
Med hjälp av vissa trafikregler kan forskarna designa plattan för att lösa ett specifikt
problem. Molekyldatorn drivs av ATP och är
väldigt energisnål. Tack vare evolutionen är
myosinmolekylerna mycket nära sin ideala
verkningsgrad och forskarna tror att en enkel uträkning kan utföras ca 1 000 gånger
mer effektivt än en vanlig dator. Den stora
fördelen med molekyldatorn är dock att den
kan lösa flera problem parallellt.

”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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Soligt genombrott
■ Solceller av plast kan göras bil- universitet och Kinas vetenskapsakademi.
ligare och driftsäkrare tack vare ett Det handlar om att undvika dyrbara och ingenombrott av forskare vid Linköpings stabila fullerener som elektronacceptormaterial. Istället har ett team av kemister satt
nytt världsrekord för plastsolceller utan
fulleren. Med hjälp av en unik kombination av en polymeren PBDBT och
den lilla molekylen ITIC omvandlas solenergi till elektricitet med
11 procents effektivitet. Det slår
även de flesta solceller med fullere
ner. Tryckta plastsolceller på rulle
är nu ett steg närmare kommersialisering, tror forskarna.

SILL. Uppsalaforskare har
analyserat genom från 19
populationer av sill och strömming. De räknas som samma art men 500 genvarianter
kan kopplas till anpassningen
till Östersjöns bräckta vatten.
Vikten av sillrommen längs
Norges kust är tre gånger
vikten hos befolkningen.

SKYDD. I människors näsa finns ibland en bakterie som producerar ett tidigare okänt antimikrobiellt ämne.
Organiska kemister vid universitetet i Tübingen, har upptäckt
ämnet lugdunin. Det består av
en tidigare okänd ringstruktur
av proteinenheter och därför
bildar en ny grupp av material.

HÅL. Ozonhålet över Antarktis
har krympt, i genomsnitt fyra miljoner kvadratkilometer sedan år 2000, tack vare
utfasningen av klorfluorkarboner, rapporteras i tidskriften
Science. Mätningarna görs årligen i september. Man räknar
med att hålet kan vara helt läkt
tidigast 2050 eller 2060.
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NANOSPRAYKEMI

Fredrik Almqvist vet att han har världens bästa
jobb som forskare i organisk kemi. Han arbetar
med att hitta nya läkemedelsmolekyler men
också som entreprenör och lärare.

Små molekyler besvarar stora frågor

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

F

redrik Almqvist är professor i organisk kemi på Umeå universitet. Nyligen fick han ta
emot Svenska Kemistsamfundets pris, NorbladEkstrand-medaljen, för sin forskning. Han utvecklar nya organiska molekyler för att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier och amyloidsjukdomar
som Alzheimers och Parkinsons.
Fredrik Almqvist kommer från Skellefteå, och är
den förste i sin familj som valt en akademisk karriär.
– Det var en lärare som kickade igång mig på tekniskt gymnasium; han förklarade på ett tidigt stadium
att om man lär sig kemi, organisk kemi, kan man göra
helt nya molekyler och om man är först kan man säga
att man är världsmästare.
– I nästa mening sa han att det kan ju bli till ett nytt
läkemedel, eller ett nytt material. Sättet han sa det på
fick mig att tända till.
Bra lärare är minst lika viktiga som bra forskare,
menar Fredrik.
Efter grundutbildning i kemi i Umeå flyttade han
till Lund för att disputera och därefter till USA som
synteskemist för att lära sig datorbaserad molekyldesign.
– Jag kom hem från min postdok i USA med ett projekt som sedan har vuxit och vuxit. Jag fick så många
positiva förebilder när det gäller hur man bedriver forskning på ett bra och inspirerande sätt.
När Fredrik Almqvist kom hem från USA kunde
han med ett stipendium starta en egen forskargrupp
där man både jobbade med den rena kemin och med
att applicera kunskaperna på bredare frågor som antibiotikaresistens. Valet föll på Umeå universitet.
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Fredrik Almqvists forskning handlar mycket om att avväpna sjukdomsframkallande bakterier. För att undvika
eller åtminstone bromsa resistensutvecklingen är det
bra om de inte dör, de ska bara sluta orsaka infektioner.
– Ett område där jag tror vi kan göra skillnad är att
effektivisera befintlig antibiotika genom att angripa molekyler som bakterien behöver för att orsaka sjukdom.
En sjukdom där Fredrik Almqvist hyser förhoppningar är tuberkulos, TB.
– Idag krävs helt bisarra mängder antibiotika för att
slå ut bakterien. Mycket av arbetet mot TB går ut på att
se till att patienter faktiskt tar sina mediciner, vilket de
måste göra under månader, i bland år.
–Det finns uppskattningar som säger att en tredjedel
av jordens befolkning är infekterad med TB, många utan
att veta om det förstås. Kan behandlingstiden kortas t ex
från sex månader till tre minskar antibiotikatrycket
globalt liksom resistensutvecklingen.
Den andra nischen han ser är infektionssjukdomar
som inte är dödliga, t ex klamydia, gonorré, urinvägsinfektioner. Då kan man spara traditionell antibiotika
till de tillfällen när det gäller liv och död.
– När får vi se avväpningsmolekylerna i användning?
– Vi har ett bolag – Quretech Bio – och vi har visat
att en del av våra idéer fungerar. Bland annat har vi en
väldigt spännande upptäckt som gäller TB.
– Som forskare har jag egentligen världens bästa
jobb – som ett fotbollsproffs, fast jag kan hålla på mycket
längre. Det är en allt vanligare mentalitet idag att beklaga sig. Jag vet att folk hajar till när jag säger att det är
jättebra och fantastiskt. Fast de börjar nog vänja sig. ✺
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PROTEINKEMI

Att dricka läsk,
juice och andra
sockerhaltiga
drycker ökar den
biologiska åldern
lika mycket
som rökning,
enligt uppsala
forskarnas studie.

Proteiner avslöjar ålder och livsstil
Proteinerna i vårt blod kan avslöja allt möjligt om oss. De kan ge en
ögonblicksbild av allt från längd och höftbredd till ålder och hälsotillstånd.

av Erika Lindbom Sierakowiak ur Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift 3/2016

77

olika proteiner som finns i blodplasma
kan avslöja en individs biologiska ålder och hur den påverkas av olika livsstilsfaktorer. Det visar forskare vid Uppsala universitet i en studie.
Vad innebär biologisk ålder?
– Vi har definierat det som en avvikelse från förväntad proteinprofil för en person vid dennas kronologiska ålder, säger Ulf Gyllensten. Han är professor i
medicinsk molekylärgenetik vid Uppsala universitet,
och en av författarna bakom studien.
I studien, som fick stor uppmärksamhet, såg forskarna bland annat att rökning ökar den biologiska åldern
med i genomsnitt sex år. Storrökare var mest påverkade. De som rökte mindre hade inte åldrats lika mycket.
– Ännu mer intressant är att vi såg att konsumtion
av läsk, juice och andra sockerhaltiga drycker har en
lika stor påverkan som rökning, ungefär sex år, säger
Ulf Gyllensten.

Vissa ljusglimtar fanns dock. Forskarna upptäckte även
vanor med motsatt effekt, som alltså minskar den biologiska åldern. På delad förstaplats kom tre olika faktorer: regelbunden motion, en kost med mycket fet fisk
och tre till fyra koppar kaffe varje dag. Ingen av dessa
faktorer kunde dock mäta sig med den negativa påverkan av rökning och läskdrickande.
Nu kommer forskarna att kunna plocka ut den bästa
kombinationen av proteiner, eller biomarkörer, för att
mäta en individs biologiska ålder. Frågan är sedan vad
informationen kan användas till.
Vad är nyttan med att veta sin biologiska ålder?
– Om man utvecklar ett test med våra utvalda biomarkörer kan det användas som motivation för en person att ändra livsstil. Det kan vara mycket motigt att
ändra kost eller att börja röra på sig mer, särskilt om
man inte själv ser något resultat.
Sedan studien om biomarkörerna publicerades i december har Ulf Gyllensten fått många samtal från privatpersoner som är intresserade av ett sådant test.
Det finns dock inga planer just nu på att
utveckla
ett test. Först måste forskarna ta reda
Resultaten baseras på en så kallad populationsstudie där blodpå
hur
fort
proteinuttrycket förändras av en
prover samlades in från ett 1.000-tal sjuka och friska personer i
åldrarna 15–94. De fick genomgå hälsoundersökningar och svara
livsstilsförändring.
på livsstilsfrågor. Proteinanalyserna har gjorts med teknik från
– Vi tror att det går väldigt snabbt, säger
uppsalaföretaget Olink.
Ulf Gyllensten. ✺

Populationsstudie
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SKUMKEMI

Naturen upphör aldrig att förvåna. Brittiska forskare har upptäckt att så
kallat grodskum har egenskaper som skulle kunna göra stor nytta i sjukvården till exempel för att minska infektionsrisken vid sårbehandling.

av Erika Lindbom Sierakowiak ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 3/2016

Grodskum med oväntade egenskaper

U

nder parningen bildar grodan Engystomops
pustulosus, som lever i bland annat Latin
amerika, ett proteinbaserat skum. Det ska
skydda äggen från rovdjur och andra hot i den
omgivande miljön.
Skummet har också visat sig ha antimikrobiella
egenskaper och till skillnad från andra typer av skum
är det mycket hållbart, stabilt. Nu hoppas forskare från
University of Strathclyde i Storbritannien på att kunna
utnyttja skummets speciella egenskaper för att utveckla en ny teknik för lokal behandling av hudproblem.
Genom olika analyser har forskarna sett att grodskummet inte är toxiskt för mänskliga celler. Forskarna
har också visat att skummet kan laddas med olika läkemedelssubstanser, till exempel antibiotika, som sedan
frisläpps under en längre tidsperiod, upp till 168 timmar.
Paul Hoskisson vid Strathclydeuniversitetet leder
forskningen. Nu tror han och flera andra att skummets
olika egenskaper ska komma till stor nytta vid behandling av sår, för att leverera läkemedel och för att motverka infektioner.
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– Fördelen med att behandla ett sår med skum är att
man kan undvika att ett förband kommer i direkt kontakt med såret. Två stora problem med sårläkning är
syresättning och infektioner och det tror vi att skummet ska kunna lösa, säger Paul Hoskisson.
Det han och hans kollegor nu jobbar med är att utveckla en metod för att framställa skummet syntetiskt,
utan grodornas hjälp. Hittills har de lyckats få E. colibakterier att producera två av de proteiner som skummet består av. Nu återstår arbetet med att få fram en
lika långlivad och stabil form som den som grodorna
producerar.
– Det kommer troligen att dröja ett par år innan vi
har ett helt syntetiskt skum som är stabilt. De proteiner som vi har tagit fram hittills kan bilda skum men
det håller inte särskilt länge.
– Genom att ändra sammansättningen av skummet
kommer vi nog att kunna styra frisläppningen av läkemedel. Det ser vi först när vi har ett färdigt syntetiskt
skum att testa på, säger Paul Hoskisson. ✺
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NANOKEMI

av Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 3/2015

Det ser ut som ett tapetmönster men är en schematisk illustration av de två kristallstrukturer som finns i nanotrådarna – kubisk och hexagonal.

Nanotrådar på extremt nära håll
Hur växer nanotrådar, formas kristalltrådarna atomlager för atom
lager? Den frågan ställer sig nanoforskarna i Lund. Nyligen har de
publicerat både text och filmer i tidskriften Nature och mer är på väg
med hjälp av det nya supermikroskopet.

N

anoteknik kallas populärt för atomslöjd
och handlar om att kunna designa material på atomnivå. Riktigt där är inte tekniken
än, men nu har forskare vid Lunds universitet i realtid kunnat följa tillväxt av nanotrådar. De har
kunnat se på nära håll hur varje nytt atomlager läggs
på. De har också lyckats fånga det på film.
– Exakt vad som styr placeringen av varje nytt atomlager i tillväxtytan har varit en fråga under flera år och

8

vi kan nu visa experimentellt fler detaljer om vad som
reglerar tillväxten, förklarar Daniel Jacobsson. Han är
forskningsingenjör vid Kemicentrum. Efter grund
utbildning i teknisk nanovetenskap disputerade han
på fysiska institutionen där han jobbade mycket med
kemi. Nu håller han till på Kemicentrum, där han arbe
tar med professor Kimberly Dick Thelander och professor Reine Wallenberg.
– Och nu väger fysiken väldigt tungt i mitt jobb.
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ILLUSTRATIONER: AIDAN SUGANO, DANIEL JACOBSSON, FEDERICO PANCIERA OCH FRANCES M ROSS

Nanotrådar. Ränderna är olika kristalltyper.
Toppen är katalysatorn av guld.

Nanotrådar växer i en slags självgående process. Mer
kunskap om hur det går till och vilka faktorer som på
verkar tillväxten ska göra det möjligt att formge energi
snåla material med specifika egenskaper.
Hur går det då till när nanotrådar växer?
– Trådarna som vi har studerat växer med hjälp av
vad man kan kalla en flytande katalyspartikel. Ur kemis
tens synvinkel är det ingen ren katalytisk process efter
som partikeln ingår i den växande kristall som bygger
nanotråden. Men den har en katalytisk effekt så det
är nästan rätt att kalla den för katalyspartikel, säger
Daniel Jacobsson.
I nanoskalan där tråden växer, spelar ytor och gräns
ytor mellan flytande katalyspartikel och tråd – den fasta
fasen – stor roll.
– Vi visar att kapillära krafter i området mellan drop
pen och nanotråden kan påverka om så kallade mikro
facetter bildas på nanotrådens tillväxtyta. Facetterna är
bara några få nanometer i storlek, och styr placeringen
av nästa atomlager i gränsytan mellan katalyspartikel
och nanotråd.
Det har skrivits många artiklar med olika teorier
om hur det går till, men Lundaforskarna är först att
visa experimentellt hur kristallerna i nanotråden ser
ut, både med mikrofacetter och utan.
– Vi kan verkligen se hur de båda typerna av kris
taller växer i vårt mikroskop (hexagonal wurtzit och
kubisk zinc-blände).
Det går inte fort. Varje nytt atomlager tar ungefär en
minut på sig för att komma på plats. En del frågeteck
en återstår, så klart.
– Den viktiga frågan som vi ofta får på konferenser
gäller uppskalning av trådframställning.
– Vi tror att våra upptäckter går att tilllämpa i stor
skala men vi har inte kunnat testa med alla nödvändi
ga parametrar, än.
Det hoppas forskarna kunna göra med det nya super
mikroskop som nyligen installerats på Kemicentrum,
ett specialbeställt transmissionselektronmikroskop,
som ger förstoring på flera miljoner gånger. Det blir
ett av de kraftfullaste i världen med upplösning ner
mot 0,7 ångström eller 0,07 nanometer och kostar 35
miljoner kronor.
– Med det nya mikroskopet kommer vi också att
kunna använda högre tryck och andra material, vil
ket behövs för att skapa de aktiva komponenterna i
t ex solceller.
Forskarna har hittills använt galliumarsenid-trådar
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och guld som katalyspartikel.
Daniel Jacobsson håller på att
lära sig alla detaljer om hur
supermikroskopet fungerar,
för att kunna utföra de mer
komplicerade experimenten.
– Nanoteknik är ett område
som blir mer spännande för
varje dag som går, säger han.
Men han tror inte att vi
kommer att se någon nanoteknikrevolution.
– Den kommer gradvis att
tas in allt mer på olika områden, men utan det märks särskilt mycket. I framkanten är
elektroniken. Redan idag kan
man egentligen kalla de allra senaste chippen från
de stora tillverkarna för nanoteknologi, menar Daniel
Jacobsson. ✺

Nanosmått
Nanotrådar är tiotals nanometer i diameter och kan vara flera mikrometer långa. De finns i metalliska material (silver och nickel), i
halvledande (galliumarsenid och kisel) och i isolerande material
som kiseloxid.
Det finns exempel på naturliga nanotrådar. Vissa bakterier utsöndrar proteinfilament, pili, som är några få nanometer i diameter och
flera tiotals mikrometer långa.
1 nanometer = 10-9 m = 0,000000001 m, 1/1000 av ett hårstrå.

NanoLund
Centrum NanoLund startade 1988, och räknas bland de främsta i världen på området med ca 250 forskare och forskarstuderande knutna
till centrumet. Företag som knoppats av från akademin utvecklar
produkter baserade på nanotrådar som solceller (Solvoltaics) och
lysdioder (Glo).
Nu planeras också en pilotproduktionsanläggning (ProNano).
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GROTTKEMI

Aleotrypa
grottan.
Väggarna
är klädda
med kalcit,
kalcium
karbonat,
samma
material som
bygger upp
stalagmiter.

av Boel Jönsson och Krister Holmberg ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 1/2016

Grottforskare med en kemisk tvist
Droppstensanalys för att kartlägga mänskliga aktiviteter och klimat
långt bakåt i tiden, blir allt mer sofistikerad. Ett av grottforskaren
Meighan Boyds verktyg är masspektrometern.

M

eighan Boyd är naturgeograf och grottforskare och har disputerat på en avhandling vid Stockholms universitet om droppstenar (stalagmiter) i
Alepotrypa-grottan på Peloponnesos-halvön i
Grekland. Grottan är en stor stenåldersboplats med
många spår efter människor.
Nu ger hennes droppstensanalyser mer kunskap
om både klimatvariationer och om människornas
levnadssätt.
Tjocka lager av bränd djurdynga som hittats vid utgrävningarna visar t ex att människorna under en period använde dynga som bränsle.
– Det tillförde mycket rök och näring i grottmiljön
som syns i analyserna som fosfor och svavel. Vi ser tydliga spår som svarta lager i vissa stalagmiter.
– De flesta tror nog att naturgeografer jobbar mest
med GIS (geografiska informationssystem) och kartor,
men vi har oftast en bred naturvetenskaplig bakgrund
och ligger i framkant med de tekniker och verktyg som
vi använder. Många aspekter av naturgeografi är knut-
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na till kemi. Vi analyserar droppvattenprover och regn
prover utöver analyser av själva droppstenarna.
– Grottavlagringar liknar trädens årsringar med
sina avgränsade skikt som speglar klimatet under till
exempel ett år.
Analys av stabila syre- och kolisotoper kan ge en
uppfattning om temperatur och nederbörd när avlagringarna bildades. Meighan har jobbat med Max Planck
Institut för kemi i Mainz, Tyskland, som kunnat mäta
nära 40 olika spårämnen.
Droppstensanalys blir vanligare med nya avancerade
analystekniker som kräver allt mindre material. Det är
viktigt eftersom grottforskare inte vill förstöra den ofta
unika och vackra grottmiljön.
– Arkeologiska utgrävningsplatser är väldigt häftigt! Alepotrypagrottan är lite som en neolitisk Pompeji
med mycket lämningar. Det ger en känsla för hur
det kan ha varit att leva i grottan för 5 000 år sedan,
hur de klarade sig med en liten oljelampa av lera
istället för hjälm, overall och LED-lampor. Det är fantastiskt. ✺
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INDUSTRIKEMI

Anställda i kemiindustrin blir allt äldre. År 2013 var genomsnittsåldern
på en anställd 44,4 år, visar en kartläggning. Nu jobbar kemibranschen
för att locka fler unga med kemiutbildning och vända trenden.
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kemiindustrin innebär flytt långt ut från de stora städerna. Men i själva verket är den rätt koncentrerad till
kluster, ofta runt storstadsregionerna.
En bransch som också behöver fler personer med
kemikompetens är den svenska livsmedelsindustrin.
Den måste satsa mer på forskning och utveckling för
att finnas kvar och kunna konkurrera.
– Då behöver vi fler kemister, säger Karin Thapper,
på branschorganisationen Livmedelsindustrierna.
Sedan EU-inträdet har svensk matproduktion hittills tappat 25 procent av marknaden och ungefär varannan tugga vi äter i Sverige är importerad.
– Vi behöver personer som förstår kemin i maten.
Hur kan den utvecklas för att vara hållbar, säker och
konsumentvänlig. Det räcker inte längre med kocken
och smakpanelen.
Två civilingenjörsprogram, ett vid Chalmers och ett
vid Lunds tekniska högskola har livsmedelsinriktning.
Men det tycker Karin Thapper inte räcker.
Nu intervjuar Livsmedelsföretagen sina medlemsföretag för att ta reda på vad som behövs och vad företagen bör göra för att påverka både grundutbildningar
och forskningsinriktningar. ✺
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av

A

ntalet anställda i kemiindustrin som är
65 år och äldre har ökat med nästan 70
procent mellan åren 2007 till 2013. Det
tvisar en kompetenskartläggning som gjorts
av Vinnova. Antalet anställda i samtliga åldersgrupper
under 45 år har minskat.
Rapporten jämför även utbildningsnivån år 2013
med år 2007. De med kortast utbildning har minskat
mest. Den enda gruppen som har ökat är de med akade
misk utbildning längre än tre år.
– Rapporten ger oss siffror och faktaunderlag som
bekräftar att vi arbetar med rätt saker. Vi ser vilka utbildningsnivåer, utbildningar och kön där pensionsavgångarna är flest, säger Greta Hjortzberg, ansvarig för
kompetensförsörjning på branschorganisationen IKEM.
– Allmänheten har ingen tydlig bild av vad kemi
industrin är och då är det ju inte konstigt att inte studenterna har det. Det är en industri som ofta levererar
till andra industrier och gemene man ser inte lika tydligt en produkt framför sig. Men kemiindustrins produkter finns i nästan allt i vår vardag: bilen, datorn eller det rena vattnet i kranen.
– Många studenter jag har träffat tror att ett jobb i

Boel Jönsson ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 4/2016

Många jobb för unga kemister

LIVSSTILSKEMI

Med hjälp av bland annat genomik och big data-analys söker Erik Ingelsson, professor både i Uppsala och vid Stanford University i USA, efter gener
som hänger ihop med livsstilssjukdomar som fetma och insulinresistens.

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

Leta gener bakom fetma med omiker

S

edan 2013 är Erik Ingelsson professor i
molekylär epidemiologi vid institutionen
för medicinska vetenskaper vid Uppsala
universitet. Han studerar, med hjälp av olika
”omiker”, hur symptom som fetma och insulinresistens
hänger ihop med hjärtsjukdomar. Genomiken, dvs att
hitta vilka gener som påverkar hjärtkärlsjukdomar och
övervikt, har varit viktigast.
– Vi har också kört en hel del metabolomik och proteomik. I en del studier har vi tittat på transkriptomik
och till och med epigenetisk reglering av genuttryck,
säger Erik Ingelsson.
Exempel på vad hans forskargrupp i Uppsala gör
är två studier som publicerades i tidskriften Nature år
2014. Forskarna analyserade genomen från 340 000
personer och kopplade resultaten till fetma och kroppssammansättning, som BMI och midja-höft-kvot. De
lyckades identifiera 89 nya regioner i DNA som innehåller gener som kan kopplas till fetma. En region kan

Omiker

Läs mer på engelska Wikipedia, sök på ”Omics”.
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bestå av allt från en till ett tjugotal gener, så nu fortsätter arbetet med att försöka identifiera exakt vilka gener
i regionerna som ökar risken för fetma och vilka som
inte gör det.
Målet med forskningen är att öka kunskaperna om
biokemin bakom fetma och hjärtkärlsjukdomar och
att utveckla nya diagnostik- och behandlingsmetoder.
I grunden är Erik Ingelsson läkare.
– Intresset för genomik väcktes ungefär samtidigt
som jag började bygga upp min egen forskargrupp vid
Karolinska Institutet runt 2008. Genomiken har kommit långt och under de senaste åren har fältet exploderat.
Nu håller han på att bygga upp en forskargrupp vid
Stanforduniversitetet. Där ska man också arbeta med
molekylär epidemiologi och big data-analys samt med
våtlaboratorium för att med experiment följa upp det
man hittar i populationsstudierna.
Med forskning på båda sidor av Atlanten hoppas Erik
på snabbare resultat, men det beror på om han även i fortsättningen får forskningsmedel till sin grupp i Uppsala.
– I USA är projektanslagen större och man får ha
flera anslag samtidigt. Jag upplever att det är lättare att
driva världsledande forskning i USA, i alla fall vid ett
toppuniversitet. USA är ett större land som kan erbjuda
stora möjligheter. ✺

allkemi . 2 . 2016

MATKEMI

Ersätter Nutella med bruna bönor
En grupp studenter vid Lunds Tekniska Högskola har tagit fram
ett betydligt nyttigare alternativ till Nutella. En forskargrupp, också
i Lund, har visat hur mycket friskare man kan bli av hela kornkärnor.

av Erika Lindbom Sierakowiak ur Kemivärlden Biotech med Kemisk tidskrift 2/2016

D

en bredbara bönpastan, som kallas Le
Cobean, består till nästan hälften av bruna bönor. Övriga ingredienser är cashewsmör,
canolaolja, socker, salt, kakao, kaffe och vanilj.
Det höga innehållet av bönor innebär att smörgås
pålägget både ger protein och kostfibrer. Sockerhalten,
elva procent och fetthalten, 16 procent, är betydligt
hälsosammare än i vanliga chokladpålägg, som ofta
innehåller runt 50 procent socker och 40 procent fett.
Bönpastan har utvecklats av åtta studenter dels från
masterprogrammet i Food Technology and Nutrition,
dels från civilingenjörsutbildningen i bioteknik.
Arbetet genomfördes under en kurs vid institutionen för Livsmedelsteknik i samarbete med livsmedelsbolaget Lantmännen, som redan har flera bönbaserade
produkter.
– Det var Lantmännens idé att vi skulle utveckla en
produkt med bönor, men vi fick fria händer att välja vad
vi ville göra, berättar Emelie Olsson, en av studenterna.
Men det spelar ingen roll hur nyttig bönpastan är
om ingen äter den.
– Den är väldigt god, men man behöver kanske en
mer vuxen smak för att tycka mycket om den, säger
Katarina Birtle.
Det är inte säkert om eller när bönpastan ska
kommersialiseras.
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– Vi är öppna för att vidareutveckla idén, säger María
Elena Vicente Damas.
Bönpastan kan bli närproducerad. I Sverige odlas
bruna bönor främst på Öland.
Sädesslaget korn passar också bra att odla i nordiskt klimat och i en ny studie som publicerats i British
Journal of Nutrition, visar forskare vid Lunds universitet att kornkärnor kan ha snabba, positiva effekter på
hälsan. I studien fick 20 personer med normalt BMI
äta ett bröd som till 85 procent bestod av kokta kornkärnor till frukost, lunch och middag under tre dagar.
I upp till 14 timmar efter den sista portionen såg forskarna bättre glukosreglering, en ökning av hormoner
som motverkar diabetes och inflammation i tarmen.
– Vi vet att effekten beror på den speciella kostfiberblandningen som finns i korn men känner inte till
exakt hur det går till, säger Anne Nilsson, docent vid
Centrum för preventiv livsmedelsforskning, Lunds universitet, och en av forskarna bakom studien.
– En möjlig mekanism är att kortkedjiga fettsyror
som bildas när tarmbakterier fermenterar kornfibrerna binder till tarmens L-celler, en del av det endokrina
systemet, och påverkar frisättningen av tarmhormoner.
– Vi har gjort flera studier på korn och får alltid
en positiv effekt. Ju helare struktur kornet har desto
bättre effekt. ✺
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AKTUELLT

Dubbelt upp

■ Laxens genom har kartlagts i ett
stort projekt av bland annat forskare
vid Umeå universitet.
Laxens arvsmassa innehåller två kopi
or av varje gen, en gendubblering. Den
har därför 50 kromosomer mot till exempel gäddans 25. Enligt forskarna kan
det leda till biologisk innovation. Nu blir
det möjligt att med modern genteknik
vidareutveckla odlad lax och bevara vild-

laxen. Ett exempel från laxförädlingen
gäller ett virus som dödar 90 procent
av smittade fiskar i laxodlingar (IPNvirus). Med tillgång till genomet kunde forskarna identifiera den gen som
gör vissa fiskar resistenta mot viruset.
I dag kan man se till att bara fiskar
med IPN-resistens används i odling och
antalet fall av IPN i lax har på några år
minskat med 90 procent.

Uppdaterad proteinkarta
■ Den femtonde versionen av proteinkartan Human
Protein Atlas har just släppts. HPA är ett jätteprojekt
som drogs igång 2004 av professorn i bioteknik vid KTH,
Mathias Uhlén. Mål: att kartlägga människokroppens alla
proteiner, ca 20 000, och var i
kroppens organ de uttrycks.
I november 2014 kom den
fullständiga vävnadskartan
följd av en rad uppdateringar
och tillägg som en special
version av proteinkartan för
hjärnan och en karta över var i
cellerna olika proteiner befinner sig. En jätteuppgift återstår: att kartlägga proteomet
vid sjukdom.
I en annan del av arbetet har HPA-forskarna tillsammans med forskare från Chalmers tittat på vilka enzymer som står för de kemiska reaktioner som ingår i
människans ämnesomsättning. De flesta metaboliska
processer sker på likartat sätt i kroppens alla celler,
förutom i levern där mer specialiserade reaktioner sker.
www.proteinatlas.org
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Smarta fönsterglas
■ Uppsalabolaget Chromogenics med energisparande
s k elektrokroma fönster är årets nanoföretag.
I det smarta glaset Converlight kan genomskinlig
heten styras och därmed hur mycket värmestrålning
som släpps in.
– Glaset ger samma effekt som solglasögon och den
som befinner sig innanför uppfattar inte att det blir mörkt,
förklarar vd Thomas Almesjö.
Kärnan i produkten är en folie i fyra skikt, ca 600 nanometer tunn. Den ändrar ljusgenomsläpplighet när den
tillförs eller fråntas joner, enligt samma princip som ett
batteri. Bärarmaterialet är PET-polymer, 0,3 mm tjock.
Folien tillverkas i en ny anläggning i Uppsala och placeras
mellan två skivor av härdat glas. Styrsystemet kan vara
automatiskt eller styras manuellt med en smartphone.
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AKTUELLT

Kemisk shoppingassistent
■ Brittiska forskare har identifierat den kemiska signaturen hos mognande
mango och utvecklat en elektronisk näsa för att hitta den bästa frukten. Inte
oväntat dominerar estrar bland de flyktiga ämnena. Forskarna har använt ett
stort instrument, bland annat masspektrometri, men försöker utveckla mindre instrument. Förhoppningen är att metoden ska kunna användas för att
bland annat välja ut vilka
mangofrukter som ska
skördas.
– Metoden skulle kunna
användas även för annan
frukt, men än har vi bara
utvecklat den för mango,
säger Paul Monks, professor vid kemiska insti
tutionen, University of
Leicester, som lett forskningen.

Hormonhinder
■ Fatta aldrig viktiga beslut när du är hungrig –
det är slutsatsen från en studie vid Sahlgrenska
akademin, Göteborgs universitet.
Studien utfördes på råttor och resultaten tyder
på att hungerhormonet ghrelin, som utsöndras av
magsäcken och ökar aptiten inför måltider, försämrar förmågan att fatta rationella beslut och minskar impulskontrollen.
– Våra resultat tyder på att ghrelinreceptorer i
hjärnan i framtiden kan vara ett tänkbart mål i behandlingar av psykiatriska störningar som innefattar
problem med impulsivitet, och vid alkoholberoende
och ätstörningar, säger forskaren Karolina Skibicka.

Energismart svamp
■ I Norrköping pågår ett projekt
för att utveckla ett svampprotein som
kan fungera som en vegetarisk och
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klimatsmart proteinkälla. Det är företaget Lantmännen som med bidrag
från Vinnova utför demonstrationsoch pilotförsök med en svamp på sin
egen etanolfabrik i staden. Syftet är
att undersöka om det går att ta fram
ett smakligt, proteinrikt livsmedel
som är kommersiellt gångbart.
Bland annat testas olika konsistenser på svampproteinet
och olika tänkbara produkter. Allt från köttbullar till
pålägg diskuteras.
Man räknar med att produktion av svampen innebär
ca tio gånger mindre miljöpåverkan än den populära vegetabiliska proteinkällan Quorn
orsakar och hundra gånger mindre än kött.

Grym kemi finns kvar
■ I programserien Grym kemi som visades på SVT
precis i början av sommaren nådde kemiprofessor
Ulf Ellervik långt utanför den vanliga kretsen. Det
är han väldigt glad för. Han tycker att trenden har
vänt för kemiintresset.
Hela programserien Grym kemi finns på UR Play
året ut. Därefter hittar du den på UR Skola fram
till och med den 30 juni 2020.
Ulf Ellervik skriver populära böcker om kemi.
Den senaste handlar om livets ursprung. På Kemivärldenbiotech.se finns artiklar som bygger på
böckerna och en längre intervju med Ulf Ellervik.
www.kemivarldenbiotech.se
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