ALLKEMI

TIDNINGEN FÖR BLIVANDE KEMISTER

Glass är en emulsion, en suspension
och ett skum på en och samma gång.

# 2/2017
ROSOR kan lockas att fungera
som ett batteri.

KISELALGER ska testas för att
vässa solceller.

LIVSLÖNEN är mest jämställd
för kemister.

KLOSSTILLVERKAREN Lego
testar vete i sina klossar

Varje dag är Kemins Dag

K

anske var du med och firade Kemins Dag nu i oktober.

Du är inte ensam. Ungefär 110 000 elever över hela vårt
avlånga land var med och firade Kemins Dag genom

att göra årets experiment. Det är vi på IKEM jätteglada för.

Kemins Dag är dagen då ämnet kemi uppmärksammas.

Det är dagen då man i media så gott som uteslutande skriver

positivt om kemi. Det hör inte till vanligheterna, trots att kemin
bidrar med många av innovationer för en hållbar framtid.

När forskare och industri tar fram nya, smarta, energieffektiva
och miljövänliga lösningar är kemi grunden.

Årets Kemins Dag hade ”blå-gul kemi” som tema. Vi ville

uppmärksamma ”svensk kemi” och ”grön kemi” som båda

kan beskrivas som ”blå-gul kemi”. Kemin är viktigt för Sverige

som nation och vårt skogrika land ger oss unika förutsättningar
att bidra med råvaror till grön kemi, något som är viktigt om
världen ska bli mer hållbar.

Just det här, att kemi banar vägen till ett hållbart samhälle

inom många olika fält är något som jag tycker lyfts upp bra

i Allkemi, och som jag är stolt över. Jag kan även stolt presentera
en ny, modernare design av tidningen i och med detta nummer.
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Trevlig läsning!

Louise Fornander

»Kemister kallas de, som förstå att utreda whad hwarje
sak består utaf, och huru man af beståndsdelarne
må kunna sammansätta 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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En kemiskt komplicerad produkt
Ulf Ellerviks två senaste böcker handlar om glass för kemister och
om vårt ursprung, t ex om alla de bakterier vi lever i symbios med.
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BLÄNKARE
Dvärgplanetens levande kemi
Dvärgplaneten Ceres i asteroid
bältet visar sig ha alla nödvändiga
ingredienser för liv och en mycket
komplicerad kemi enligt resul
tat från NASAs rymdsond Dawn.
Ett område nära kratern Ernutet
är täckt av organiska molekyler.
Hittills har sondens spektrome
ter (synligt och infrarött ljus) även

visat på förekomst av fruset vatten, sal
ter, karbonater och lermineral.
Hur hamnade de organiska molekylerna
på Ceres? Forskarnas hypotes är hydro
termiska processer. Även om Ceres ser
ut som en kall, död sten kan det ha fun
nits kvar hetta från födelsen och kanske
en ocean under ytan. Lermineraler kan
katalysera syntes av organiska föreningar.

Nästan jämställda
Det skiljer 2,8 miljoner kronor i livslön mellan kvinnliga
och manliga akademiker, enligt en studie från fackförbun
det Saco. För kemister är skillnaden inte mer än 200 000
kronor. Studien omfattar ett trettiotal utbildningsinrikt
ningar och mönstret går igen på hela arbetsmarknaden.
Livslön, enligt Saco, är den samlade lönen under livet,
inklusive pension. För civilingenjörer är skillnaden 1,8
miljoner kronor. Se www.saco.se och sök på skillnader i
livslön mellan kvinnor och män.

Laddade rosor
Ett energilager (superkapacitans), har
för första gången i världen formats i en
växt, i en ros som kan laddas upp och
ur hundratals gånger. Forskarna vid
Laboratoriet för organisk elektronik
vid Linköpings universitet presen
terade i november 2015 de första
resultaten där de förmått rosor att
suga upp en vattenlöslig, ledande
polymer. Forskaren Roger Gabrielsson,
har nu utvecklat ett nytt material som

polymeriseras av sig självt inne i rosen.
Rosens egna flöden bidrar sedan till att
bilda ledande trådar i hela växten, även
ut i blombladen.

Polymerspagetti
Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en porös spa
getti av vävnadsvänliga polymerer, polymjölksyra (PLLA) och
poly-ε-kaprolacton (PCL). I spagettin kan celler odlas i tre
dimensioner istället för på en odlingsplatta. Man har använt
en teknik som kallas elektrospinning. Håller den vad den
lovar kan nya läkemedelsmolekyler testas i cellodlingar
som efterliknar naturlig vävnad. Celler
som odlas för transplantation kan
troligen också växa bättre i en
tredimensionell struktur.
Resultaten har publice
rats i tre olika tidskrifter.

Skattkammare i svampar
En veritabel skattkammare av tänkbara läkemedelssubstanser kan
finnas i penicillinsvampar, enligt en ny studie som letts av Jens
Nielsen, professor vid Chalmers. Det finns mer än 300 arter av
Penicillum-svampar – organismer man kan hitta i allt från jord till ost.
Studien omfattar 24 arter, nio av dem nyligen DNA-sekvenserade.
Forskarna har letat efter gener som kodar för syntes av så kallade
sekundära metaboliter, till exempel penicillin och hittat drygt 1 300
(genkluster). Forskarna kan nu transplantera generna in i jästceller
som producerar substanserna, som sedan kan studeras. Man hop
pas på detta som ett verktyg för framtidens nya läkemedel – ett
sätt att hitta småmolekyler från mikroorganismer.
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PORTRÄTT

Elin Hermansson är sedan ett halvår tillbaka projektledare för Hållbar Kemi 2030,
ett samarbete mellan fem kemiföretag i Stenungsund.

Elin jobbar för hållbar kemi

S

om för så många andra var det
kemiläraren på gymnasiet som
väckte Elins intresse för kemin.
– Han satte in kemin i ett sammanhang, gav många och bra exempel
och hade ett språk och ett sätt att förklara och förenkla som gjorde kemi väldigt spännande och lockande, säger Elin
Hermansson.
Med en fyra år äldre bror som läste
kemiteknik på Chalmers var det en
uppenbar karriärväg.
Men hon valde bioteknik.
– Inriktningen mot läkemedel och det
biologiska lockade mig mer än kemiteknik och processkemi. Mitt masterprogram
var inriktat mot materialkemi och nanoteknik med bland annat polymerkemi
och organisk kemi, som jag tyckte var
väldigt roligt.
Att det inte blev en master i bioteknik berodde på att Elin var osäker på
jobbmöjligheterna.
– Många valde att fortsätta med forskar
utbildning och jag var inte säker på att jag
ville det, även om jag periodvis varit väldigt sugen på att doktorera.
Som många andra kemistudenter har
Elin sommarjobbat på AstraZeneca och
under ett sabbatsår i ett forskningsprojekt
på Chalmers, med organisk kemi.

5
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– Det var jätteroligt, särskilt teorin, att
hitta syntesvägar. Fast det jobbar jag ju inte
med nu även om Stenungsundsföretagen
på olika sätt håller på med organisk kemi.
Elin sökte en forskartjänst på polymer
företaget Borealis, tipsad av sin kemistbror,
men fick ett annat jobb inom produkt
ledning. Där jobbade hon med hantering
och kvalitet av olika råmaterial, additiv,
som tillsätts företagets polyolefiner, t ex
peroxider, antioxidanter, kimrök och
pigment.
– Det är rätt långt från biotekniken. Bäst
trivdes jag med de externa kontakterna.

– Tjänsten jag har nu, som projektledare
för Hållbar Kemi 2030, innehåller egentligen inte mer bioteknik, men jag trivs
väldigt bra. Det är en social tjänst som
innebär mycket nätverkande.
Hållbar kemi 2030 är ett visionsprojekt
för alla fem Stenungsundsföretagen och
Elin ska ha en katalyserande funktion. Hon
ska hitta kontakter och samarbetspartners,
starta och driva projekt både internt och
externt samt hantera och koordinera företagens ibland kanske olika viljor.
– Jag jobbar också med kommunen.
Vi ska starta ett projekt för ökad plaståtervinning.
Att jobba med webbsajten (www.hallbarkemi2030.se) är också viktigt.
Nyligen utsågs Elin till Årets projektledare inom teknikbranschen av konsultföretaget COWI. Det är hon väldigt stolt
över. ✍
Boel Jönsson KvB KT nr 3 2017

HÅLLBAR KEMI 2030
Hållbar Kemi 2030 är en vision från kemi
företagen i Stenungsund om att år 2030 vara
navet för tillverkning av hållbara produkter
inom kemiindustrin. Produkter och energi ska
ha sitt ursprung i fossilfria, förnybara och åter
vunna råvaror.

RYMDSOPOR
I rymden tvättar man inte kläder utan kastar dem när de är smutsiga.
Rymdavfall har en lite annan sammansättning än vanliga svenska hushållssopor.

Svårt att kasta sopor på Marsresa
I NASAs Mars-projekt är sophanteringen ombord ett problem som måste lösas.
Värmebehandling från Umeå universitet är en metod som ska testas.

V

isst har jag sett filmen ”The Martian”, säger Stina
Jansson skrattande. Det gjorde hon faktiskt på
flyget över till Florida. Hon är universitetslektor
i miljökemi vid institutionen för kemi, Umeå
universitet och gästforskar ett år vid NASAs labb vid
Kennedy Space Center i Florida.
Stina Janssons forskning ingår i projektet ”Trashto-Gas” som är en liten del av förberedelserna inför
resan till Mars.
Huvudmålet med hennes projekt är att utveckla
metoder för omvandling av avfall till gas och kol. På
en resa till Mars blir det mycket sopor och man får inte
kasta ut dem i rymden. Även avfall som kan lämnas på
Mars måste värmebehandlas så att inga mikroorganismer förorenar planeten.
– NASA vill producera gas, som bränsle eller för att
kunna ventilera ut den i rymden och bli av med soporna
den vägen. De kan också tänka sig kol som adsorbent
för rening av luft eller vatten eller som odlingsmedium,
eventuellt blandat med Mars-jord, säger Stina Jansson.
Där kommer hennes forskning in som en av de metoder som ska utvärderas.

Umeåforskarnas tekniker handlar främst om att
göra kol med s k torrefiering och mikrovågsassisterad
pyrolys. Biokolet kan sedan ges olika egenskaper och
användas t ex vid rening av industriella avloppsvatten.
– NASA är mest inne på gas. Men det ger ändå en fast
restprodukt. Får vi ut både gas och kol är det ett plus.
– Trash-to-gas handlar inte bara om att behandla
avfall i rymden. Det är ett extremt scenario i en extrem
miljö. Den nya kunskapen kommer också att bli användbar på jorden vid behandling av besvärligt avfall.
Stina Jansson tror att NASA-projektet kommer att
ge mycket inspiration till hennes egen forskning, förutom det speciella astronautavfallet.
– Det blir väldigt spännande att se vad vi får ut av det
här. Nog kan vi behandla avfallet men hur framgångsrika kan vi bli på att skapa riktigt bra slutprodukter?
– En Marsfarkost blir ett väl avgränsat, litet kretslopp där det sätts på sin spets att använda alla resurser.
Var får ni soporna ifrån som används i forskningen?
– Det finns ett recept på en avfallsblandning som
kan användas för experiment. Vi har testblandat. ✍
Boel Jönsson, KvB nr 1 2017
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BIOEKONOMI
Många forskare arbetar med att ersätta fossila råvaror med
växtbiomassa. Målet är ett bioraffinaderi som tar vara på hela
råvaran så effektivt som möjligt och kan försörja industrin.

Jäst skogsavfall blir nylon

K

limathotet innebär att vi måste minska användningen
av fossila resurser och det måste gå snabbt. Ett sätt
är att ersätta fossila råvaror med växtbiomassa. Här
kan Sverige bidra med FNs 17 hållbarhetsmål som
utgångspunkt.
Centralt i en biobaserad ekonomi är bioraffinaderier som
utnyttjar alla delar av råmaterialet genom att omvandla biomassan i en rad processteg till olika produkter.
Växtbiomassa har tre huvudbeståndsdelar: cellulosa, hemicellulosa och lignin plus andra intressanta molekyler.
Det finns många sätt att omvandla biomassa till värdefulla komponenter i ett bioraffinaderi.
På Chalmers arbetar vi i projekt BioBUF med två råvaror: GROT (grenar, rötter och toppar från skogsbruket)
och odlade mikroalger.
Vi undersöker hur processerna kan utformas så att tillverkningen av en värdefull produkt i små produktionsvolymer kan kombineras med tillverkning av en produkt
med lägre värde men stora volymer.
Mikroalgerna är dels källa för framställning av lutein,
ett bioaktivt färgämne, som är en högvärdesprodukt, dels
sockerkälla i bioraffinaderiet. GROT är sockerkälla och
ligninkälla.
Från sockerkällan vill vi utveckla en jäsningsprocess för att producera adipinsyra, råvara för t ex nylon. Fossilbaserad produktion
av adipinsyra kräver miljöfarliga kemikalier och ger växthusgasutsläpp. En jäsningsprocess är betydligt miljövänligare.
Lignin, en avfallsprodukt i många processer, har hittills främst
använts som bränsle för värmeproduktion.
Nu utvärderas olika sätt att omvandla lignin till värdefulla molekyler. Vid Chalmers tittar vi på aromatiska kemikalier från lignin.
En biobaserad ekonomi innebär ett kraftigt ökat uttag av biomassa från skog, jordbruk och vattenkulturer. Hållbara produk-
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tionssystem som ger både biomassa och
nödvändiga ekosystemt jänster kräver en helhetssyn. Hela produktkedjan från odlingen
av biomassan, t ex skog, via processerna i
bioraffinaderiet till slutanvändningen av produkterna måste tas med i utvärderingen och
analysen. ✍
Lisbeth Olsson, professor, Biologi och bioteknik/Industriell bioteknik,
och Christel Cederberg, bitr prof, Rymd-, geo- och miljövetenskap/Fysisk
resursteori, Chalmers, KvB KT nr 4 2017

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

Hisnande resa in i levande celler
Här berättar forskarna Irmeli Barkefors och Johan Elf hur de utvecklat ett
nytt lasermikroskop för att ännu bättre kunna följa enstaka fluorescerande
molekyler inuti levande celler.

E

n stor del av den kunskap vi har om levande
celler har vi fått genom att tolka ögonblicksbilder av fixerade, döda cellstrukturer eller
genom att studera medelvärden för vad miljontals molekyler gör i ett provrör. Det kan jämföras
med att gissa sig till reglerna i fotboll utifrån stillbilder från olika matcher eller genom att analysera medel-

värden av de olika spelarnas positioner vid olika tider
efter avspark. Inte helt enkelt med andra ord.
Därför har man satsat mycket resurser för att möjliggöra studier av enstaka molekyler inuti levande celler.
För visst vore det enklare att förstå sig på fotbollsreglerna om man kunde följa individuella spelare när de
rör sig över planen och passar till varandra?

Allkemi #2 / 2017
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Möjligheten att följa enskilda molekyler i levande celler har öppnats tack vare utvecklingen av fluorescens
mikroskopi. Bättre kameror, enklare lasrar, fantastiska
optiska filter, ljusstarkare fluorescenta proteiner och
smarta analysalgoritmer gör det möjligt att detektera
och till och med följa enskilda fluorescensmärkta proteiner (fluoroforer) inuti cellen.
Med den Nobelprisbelönade PALM-tekniken tittar man
på ljuset från en fluorofor i taget för att bestämma dess
läge. Upprepas detta med jämna tidsintervall kan man
se en rörelsebana på ungefär 20 steg (bilder) innan fluoroforen bleknar.
Tekniken passar bra för processer i cellen där bara
ett fåtal molekyler är inblandade som reglering av gen
uttryck och DNA-replikation.
Genom att följa enstaka replikationskomplex har vi
till exempel kunnat beskriva kopplingen mellan cell
delning och DNA-replikation i enskilda E. coli-bakterier.
Genom att följa enstaka molekyler som diffunderar inne i cellen på millisekundskalan kan vi lära oss
mycket om hur biomolekyler interagerar i cytoplasman.
En fri makromolekyl rör sig annorlunda jämfört med
en som är bunden till ett proteinkomplex, DNA eller
till cellmembranet.
Ett problem har dock varit s k fotoblekning, när laserljuset förstör fluorescensen. Det enda sättet att få fler och
bättre bilder har varit att minska ljusintensiteten och
inte plocka ut så många fotoner per bild. Det ger dock
sämre upplösning och mindre information ur bilderna.
I ett samarbete med Nobelpristagaren Stefan Hells
grupp har vi nu fundamentalt ändrat möjligheterna
att följa enskilda molekyler i levande celler. Istället för
att avbilda ljuset från en molekyl och sedan använda
fotonernas spridning för att uppskatta dess läge i rummet, följer vi nu molekylens rörelser med hjälp av en
ihålig laserstråle.
Den fluorescenta molekylen fångas i laserstrålens
ihåliga centrum där den inte exciteras och således inte
skickar ut några fotoner. Endast när fluoroforen avviker från mitten detekteras fotoner som vi kan använda
för att korrigera positionen på lasern och därmed återföra molekylen till centrum.
Vi kan använda fotonerna mycket mer effektivt och
få 100 ggr längre molekylbanor än med konventionella
metoder.

9
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Det är väldigt svårt att gissa sig till
reglerna i fotboll utifrån ett antal
stillbilder från olika matcher.

Nackdelen är att systemet är komplicerat att bygga
eftersom korrektionen av laserpositionen måste ske på
mikrosekundnivå.
Det nya MINFLUX-mikroskopet kommer att göra det
möjligt att äntligen studera processer på samma rumsoch tidskala som man kan nå med datorsimuleringar.
Det system som vi byggt i Uppsala kommer till att
börja med att användas för att studera genreglering
och proteinsyntes i levande celler med mycket högre
upplösning än vad som hittills varit möjligt. En spännande resa in i levande materia på molekylnivå har
just börjat. ✍
Irmeli Barkefors och Johan Elf, BMC, Uppsala universitet, KvB KT nr 2 2017

FÖRDJUPNING
Läs mer på http://elflab.icm.uu.se, en ovanlig hemsida för
en forskargrupp.

SYNTETISK BIOKEMI

Apo-HydA

Holo-HydA

2H + + 2e -

Bakterier våra nya vätgasproducenter
Naturen har producerat vätgas med hjälp av speciella enzymer, hydrogenaser i tre
miljarder år. Nu gör uppsalaforskare samma sak i designade E. coli-bakterier.

V

äte (H) är det enklaste, lättaste
och vanligaste grundämnet. Vid
rumstemperatur och normalt
tryck förekommer det som vätgas (H2). Det är en gas med hög energitäthet per massa, en utmärkt energibärare
för t ex bränsleceller i fordon.
Idag kommer den absoluta merparten
av vätgasen från naturgas och andra fossila bränslen.
På längre sikt bör vi omvandla sol
energi till vätgas i mer direkta processer
som naturen har gjort i ca tre miljarder år.
Evolutionen har utvecklat enzymer,
hydrogenaser, som både kan producera
och ta upp vätgas. Idag innehåller nästan
alla bakterier en eller flera hydrogenaser.
De mest aktiva vätgasproducenterna vi
LÄS MER OM VÄTGAS HÄR :
www.vatgas.se
www.solplattformen.se

känner till är de så kallade [FeFe] hydrogenaserna. I hjärtat av dessa enzymer, i
deras aktiva säte, finns ett dijärn-komplex
vilket gett enzymerna deras namn.
Järnföreningen har optimerats av evolutionen och katalyserar reduktionen av
protoner till vätgas med samma effektivetet som platina.
Vi vill sätta in dessa hydrogenaser i
fotosyntetiska cyanobakterier som an
vänder solenergi till att spjälka vatten och
genererar ”nya” elektroner med hög energi.
Hydrogenaserna kan sedan använda dessa
elektroner till att bilda vätgas, som lämnar
cellen. Cyanobakterien blir vätgasproducent där energin i vätgasen kommer från
solen och elektronerna från vatten.
För att det ska bli möjligt måste två steg
klaras av: Vi måste lära oss att uttrycka
[FeFe] hydrogenaset i sin aktiva form i
cyanobakterier. Vi måste också anpassa
cyanobakteriens metabolism så att den
vill skicka högenergetiska elektroner till

hydrogenaset för att få det att producera
vätgas åt oss, i princip läcka energi.
Det första problemet har vi lyckats med
genom att föra in designade syntetiska
dijärnföreningar in i [FeFe] hydrogenaset.
Genom att kombinera expertisen
hos molekylärbiologer, biokemister och
synteskemister har vi nu tagit tekniken
från provröret till levande celler. Vi kan
introducera en hydrogenasgen från grön
algen Chlamydomonas reinhardtii i E. coliceller för att uttrycka en inaktiv form av
enzymet. Vi kan också aktivera enzymet
genom att tillsätta syntetiska dijärn
föreningar till cellkulturerna.
Cellerna började producera vätgas, vilket visar att de också blev integrerade i
cellens metabolism.
I vår fortsatta hydrogenasforskning
ska vi använda molekylärbiologiska tekniker för att styra elektronflödet i cellen
och öka vätgastillverkningen. ✍
Gustav Berggren och Peter Lindblad, Insitutionen för kemi Ångström,
Uppsala Universitet, KvB KT nr 4 Juni 2017
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ANALYS

Med eDNA-analys kan man mäta i sjöns vatten om du eller någon sällsynt
djurart har simmat där. Men det krävs ett ultrarent laboratorium.

Individer spåras med miljö-DNA

F

öretaget MoRe Research i Örnsköldsvik utför
främst forskning och utveckling för skogs
industrin. Nyligen har de byggt upp ett nytt
ultrarent laboratorium för att kunna göra eDNAextraktioner (eDNA = environmental DNA) i samarbete med konsult- och utvecklingsbolaget AquaBiota i
Stockholm som gör sekvenseringen.
Rådgivare vid uppbyggnaden av laboratoriet är
Micaela Hellström, forskare vid AquaBiota.
– Det måste vara superrent i ett eDNA-labb. Eftersom
eDNA är spår av individer – i ofta mycket låga koncentrationer – är det viktigt att undvika all slags kontaminering.
– Jag kan ta ett vattenprov i en sjö och se om du har
simmat där genom att spåra ditt DNA. Så känsliga är
våra analyser.
– eDNA-analyser har utvecklats de senaste tio åren,
förklarar Micaela Hellström, men först nu börjar man
använda metoden praktiskt.
eDNA-tekniken lämpar sig väl för exempelvis
inventering av vattenmiljön kopplat till fabrikers kontrollprogram eller kontroll av legionellabakterier i bioreningsanläggningar. Djur som dricker eller simmar i
ett vattendrag lämnar också DNAspår efter sig. eDNA
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ger helt nya möjligheter till artinventering i och kring
sjöar och vattendrag.
– Du behöver inte ha personer på plats under långa
perioder för att observera. Ett eller två vattenprov räcker.
Metoden är extra användbar då det är viktigt att
upptäcka sällsynta, skygga, skadliga (invasiva) eller
okända arter i ett ekosystem. Man kan t ex hitta sällsynta djur som vattensalamandrar.
En av de kritiska parametrarna för att hantera eDNA
är ett tillräckligt rent labb.
– Vi har UV-lampor i taket för att förstöra biologiskt
material som tänds när personalen går hem. Rummet
är under positivt tryck för att förhindra luftburna partiklar att sprida sig och hamna i proverna. All luft går
genom specialfilter och naturligtvis måste teknikerna
ha speciella skyddskläder.
– Man måste lära sig att hålla händerna som en kirurg
som tvättat sig inför operation, säger hon.
– Både vi på AquaBiota och MoRe tycker det här är
väldigt spännande och de har ett bra team med tekniker som representerar en bred bakgrund från kemi till
molekylärmedicin. ✍
Boel Jönsson, KvB KT nr 2 2017

GLASS

Ulf Ellerviks två senaste böcker handlar om glass för kemister
och om vårt ursprung, t ex om alla de bakterier i och på våra kroppar
som vi lever i symbios med. Läs, förvånas och testa recept.

Om glass och våra egna bakterier

M

ed hjälp av matematiska metoder har en
grupp italienska forskare kommit fram
till att det i vår kropp finns omkring 37
biljoner (37 000 000 000 000) celler. Hur
många bakterier vi har i kroppen är svårt att uppskatta
men det lutar numera åt att de är omkring 30 procent
fler än cellerna. De flesta finns i vår magtarmkanal och
är oerhört viktiga för att vi ska må bra.
Alla dessa bakterier (kallas också mikrobiom) har
ett eget genom. Vid analys av avföringsprover från 124
européer hittades cirka 3,3 miljoner bakteriegener. Vårt
eget DNA består av drygt 20 000 gener.
Det är inte så underligt att vi ibland kan må lite kon-

stigt när vi ätit något nytt – när bakterierna klagar får
vi helt enkelt vika oss, kanske i magkramper.
När vi föds är vi oskrivna blad vad gäller bakterier
men vid födseln får barnet i sig bakterier från mamman som blir grunden för dess framtida bakterieflora.
Det verkar också som om bakterier ger visst skydd
mot allergier. I USA föds mer än vart tredje barn med
kejsarsnitt och vi vet ännu inte om detta kommer att
påverka hälsan.
Många av bakterierna i magtarmkanalen skickar
information till hjärnan, bl a via vagusnerven, och det
är inte fel att säga att de i viss utsträckning styr oss.
Vissa bakteriestammar producerar dopamin, serotonin
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och noradrenalin – de tre signalsubstanser som styr vår
upplevelse av njutning, humör, aptit och till och med
hjärtfrekvens. Ordet magkänsla är ett väl valt ord. Det

verkar också som om många sjukdomar beror på att
mikroorganismerna är i obalans. De går inte heller att
lura med sockerersättningsmedel. ✍
Ulf Ellervik, professor, bioorganisk kemi, Lunds universitet, KvB KT nr 2&3 2017

Kallt recept ur boken Glass för kemister
2 1/2 dl apelsinjuice, 1/2 dl strösocker,
5 dl krossad is, 2 1/2 dl salt, 2 1/2 dl
kallt vatten, 1 plastpåse (1 liter),
1 plastpåse (3 liter)
Blanda socker och apelsin/
grapefruktjuice och rör tills
sockret löst sig.
Kyl i kylskåp, häll i den mindre
plastpåsen och slå en knut
så att inget läcker ut.
Fyll den större plastpåsen
med is och lägg ner juicepåsen.
Häll på vatten och salt och knyt snabbt
en knut på den yttre påsen.
Ta tag i två hörn av påsen och skaka
försiktigt. Det blir riktigt kallt.
Efter fem-sex minuter kan du klippa
upp först den yttre påsen, sedan den inre
och njuta av en perfekt sorbet.

LUFT, IS, SOCKER OCH FETT

Redan under medeltiden kände man till att temperaturen sjönk ifall man löste upp olika salter i vatten. En blandning av salmiak, salpeter och vatten
kunde frysa ett glas vatten till is. Men den krämiga,
gräddbaserade glass vi känner uppfanns för ungefär 300 år sedan. För att göra glass krävs nämligen
helst en temperatur ner mot –20 °C.
1589 upptäckte den italienske naturfilosofen
Giambattista della Porta att det gick att nå dit om
man blandade is med vanligt salt. En blandning av
23 gram salt och 77 gram is sänker temperaturen
från 18°C till –21,1°C.
Glass är ett exempel på en så kallad kolloid och är
en synnerligen komplicerad produkt ur ett kemiskt
perspektiv. En kolloid består av små partiklar av
ett ämne som har finfördelats i ett annat ämne. De
båda ämnena kan vara i gasform, vätska eller i fast
form. Genom att partiklarna finfördelats i en annan
fas får kolloider ofta väldigt speciella egenskaper.
Vanlig glass består av ungefär 30 procent is, 50
procent luft i form av små bubblor, 5 procent fett
och 15 procent sockerlösning. Fettet lägger sig som
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små droppar runt luftbubblorna som tillsammans
med iskristallerna finfördelats i sockerlösningen.
Glass är därför en emulsion (fettdroppar i vätska),
en suspension (iskristaller i vätska) och ett skum
(luftbubblor i vätska) på en och samma gång.
För att göra glass krävs att det är tillräckligt med
socker i smeten. Sockret ger, precis som salt, en fryspunktssänkning som gör att sockerlösningen inte
fryser. Ifall vi skulle göra glass eller sorbet utan
socker skulle det bildas alldeles för stora iskristaller
och glassen skulle upplevas som väldigt isig. Med
för mycket socker räcker inte temperaturen i glassmaskinen för att frysa blandningen och glassen får
en för lös konsistens. När man rör i glassmeten förhindrar man att det bildas för stora iskristaller, som
gör glassen kornig, och dessutom vispar man in den
luft som krävs för en mjuk konsistens.
Eftersom sorbeter är i stort sett fettfria är det svårt
att få en bra konsistens. Oftast blir sorbeten bra om
sockermängden är 20–30 procent. Sockret ger konsistensen och sötma som maskerar beska, sura och
salta smaker och förstärker aromen av frukt och bär.
Glass för kemister och andra livsnjutare;
Ursprung: berättelser om livets början, och dess framtid

BLÄNKARE
Spindelkemi läker unga lungor
Forskare vid Karolinska Institutet har
lyckats producera lungsurfaktant, ett
läkemedel för vård av för tidigt födda
barn, genom att härma tillverkningen
av spindeltråd. I en djurmodell är lung
läkemedlet lika effektivt som dagens
läkemedel, men lättare och billigare att
producera. Surfaktant revolutionerade
vården av för tidigt födda barn genom att

minska ytspänningen i lung
blåsorna och möjliggöra att
de kunde fyllas med luft vid
födseln. Det globalt mest an
vända preparatet, Curosurf,
utvecklades av forskare vid
Karolinska Institutet på 1970och 80-talet. (Johansson, Rising,
Nature Communications).

Mångbegåvade alger
Swedish Algae Factory ska fälttesta bolagets nanopo
rösa kiselmaterial som består av skalet från kiselalger,
diatomer. På företagets hemsida kan man läsa att
diatomer – det finns minst 20 000 arter – har ett
nanoporöst skal som kan användas för att effekti
visera solpaneler. Man smetar på det på panelen.
När kiselmaterialet produceras renas även
vatten och en näringstät organisk biomassa pro
duceras. När algerna växer fångar de koldioxid,
kväve och fosfor. De innehåller olja och fettsyror
som kan bli bränsle och näring.

Bättre än soja
Resterna från rapsoljetillverkning
blir idag djurfoder. Rapsolja pres
sas ur de små, svarta fröna. Tre
kilo frön ger ett kg olja, resterande
två kilo pressrest torkas och ges
till kor och grisar. Av en tillfällig
het upptäckte Marilyn Rayner och
Karolina Östbring vid LTH, Lunds
universitet, att resterna innehål
ler högkvalitativa proteiner, bl a
essentiella aminosyror som finns i

soja men är sällsynta i andra vege
tabiliska livsmedel. Forskarna
arbetar nu med att utveckla ett
livsmedel av resterna som skulle
kunna ersätta soja och quorn i
frysdisken.
Om allt går som planerat, kan
produkten finnas på marknaden
inom några år.

Mättare av fett

Lysande järn
Med avancerad molekyldesign har forskare vid bl a
Lunds universitet skapat den allra första järnmolekylen
som kan sända ut ljus. Målet är ett material till solceller
helt baserat på miljövänliga och lättillgängliga ämnen.
Lundaforskarna har nu tagit första steget mot att
kunna använda billigt järn istället för rutenium som
är sällsynt och dyrt.
Fotoluminiscens är ett ämnes förmåga att avge
ljus när det återvänder till grundtillståndet från ett
elektroniskt exciterat tillstånd orsakat av synligt eller
ultraviolett ljus. Om det exciterade tillståndet varar
tillräckligt länge kan den ökade reaktiviteten använ
das för att exempelvis driva solceller.

Forskare vid Linköpings universitet har söta lågfettdrycken. Dessutom var nivåerna
jämfört intag av 750 kcal som en söt av mättnadshormonet GLP-1 högst när
lågfettdrink eller som en gräddbaserad deltagarna åt en enstaka stor måltid med
högfettshake. I studien testa
mycket grädde. Det hunger
des också om det gjorde
framkallande hormonet
skillnad att inta mål
ghrelin däremot var
tiden som en stor
lägre efter feta
drink eller i fem
måltider.
mindre portio
ner. Det visar
sig att det går
åt mer energi
att ta hand om
en stor måltid
än flera små. De
friska försöksper
sonerna kände sig
mättare när de ätit
högfettshaken än den
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Mikrosatsning
Den holländsk-svenska kemikoncernen AkzoNobel investerar i
två av sina svenska fabriker. I Kvarntorp satsar man 100 miljoner
kronor på ökad produktion av mikronäringsämnen till jord
bruk. I Stockvik, Sundsvall, satsas 200 miljoner kronor i ökad
produktion av Expancel. Det är mikrometerstora sfärer av ett
polymerskal med en gas inuti.
Vid uppvärmning expanderar sfären upp till 60 gånger i volym.
De används som fyllmedel och jäsningsmedel i bl a färg, pap
per, PVC-plast och byggisolering. Användningen ökar, särskilt i
produkter där vikten är avgörande, som bilar och vindkraftverk.

bioplasten i sina basklossar, men 2030
ska det vara hållbart innehåll över
hela linjen, skriver den danska plast
tidningen Magasinet Plast. Vid bolagets
Sustainable Materials Center i danska
Billund, arbetar ingenjörer, kemitekni
ker och materialexperter sedan 2015
med att hitta ett ersättningsmaterial
bl a till den ABS-plast som används i
klossarna idag och som gör dem näs
tan outslitliga.

Veteklossar
Danska leksaksföretaget Lego testar bland
annat vete som ersättningsråvara för olja
i plast. Först ska företaget enbart använda

Nh, Mc, Ts och Og
Så har då periodiska systemet fyllts på
än en gång. En levande person och tre
geografiska namn ger fyra nya grundäm
nen sina officiella namn. Ämnena med
atomnummer 113, 115, 117 och 118
har på engelska fått namnen nihonium,
moscovium, tennessine och oganesson
med kemiska tecken Nh, Mc, Ts och Og.
Namnen syftar i tur och ordning på
Japan, Moskva, den amerikanska delsta
ten Tennessee samt på den armenisk-ryske

Klimatvänliga riskorn
forskaren Jurij Oganessian, den andra
levande personen i världshistorien som
får ett grundämne uppkallat efter sig. På
svenska heter engelskans fluorine fluor,
chlorine heter klor etc. Därför bör den
svenska benämningen på grundämne 117
bli tenness. För de övriga tre blir namnen
lika, utom moskovium, där c-et blir ett k.

En kinesisk investerare har avtalat med Sveriges lant
bruksuniversitet (SLU) om att satsa på utveckling av en
klimatvänligare rissort. Det är SLU-forskarna Chuanxin Sun
och Anna Schnürer som lyckats minska den mängd metan
(en kraftfull växthusgas) som avges vid odling. De har tillfört
ris ett anlag från korn som påverkar stärkelseinlagringen.
Plantorna lagrar in mer stärkelse i delarna ovan jord
jämfört med roten. Det antas ge ett minskat läckage av kol
föreningar till den omgivande rotmiljön och mindre metan.
Riset utsågs 2015 av bl a tidskriften Popular Science till en
av det årets främsta innovationer.

NOTISER
FAKTA. Den europeiska kemi
industrins branschorganisation,
Cefic, har lanserat en webbsida
med landsvisa fakta. 2015 stod
t ex den svenska kemiindustrin för
17 % av varuexporten, jämfört med
bilindustrins 11%.
www.chemlandscape.cefic.org
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KARTLAGT. I tio år har forskare i
lika många länder samarbetat för
att kartlägga den samlade DNAsekvensen hos sädesslaget korn.
Dess genom är nästan dubbelt så
stort som människans. Nu blir det
lättare att förädla och hitta lämpliga sädesslag.

HAVRE. OrganoClick (ett företag
inom miljöteknik), Lantmännen och
ett inredningsföretag ska utveckla
ett biokompositmaterial för möbler
och inredning baserat på havreskal.
Målet är funktionella och hållbara
möbler med en rimlig prislapp om
tre till fyra år.

FJÄDRAR. Forskare vid Lunds tekniska högskola har identifierat och
justerat en bakteriestam som kan
spjälka de svårtillgängliga proteinerna (keratin) i fjädrar till ätbara
aminosyror. Forskningen ska kommersialiseras i ett nybildat bolag,
Bioextrax.
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I Kemilabbet på Universeum hittar du allt som är roligt med kemi.
Här kan du kombinera teori med laborationer och experiment.
Häng med på en kokande, rykande och färgskiftande
kemiupplevelse på Universeum.
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