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TIDNINGEN FÖR BLIVANDE KEMISTER

Ett labbexemplar av världens längsta djur
som producerar starka nervgifter
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PREVENTIVMEDEL kan fram
ställas med hjälp av räkskal.

HAR DU BÄSTA kemiläraren
nominera hen till lärarpris

MATAVFALL och biogas blir
råvara i sportjackan

PYTTESMÅ kiselalger gör
bättre solceller och fiskmat

En karriär inom kemiindustrin

V

arför ska man egentligen plugga kemi? För att man kan vara med

och rädda världen är ett svar. Det var vad Anna Berggren, som arbetar
som affärsutvecklare och segmentschef för förnybara kemiprodukter

på Perstorp AB i Stenungsund, svarade när vi frågade henne om hennes
utbildningsval.

Anna har pluggat kemiteknik på Chalmers. Hon är en av personerna

som berättar om sitt jobb i vår nya satsning Kemikarriär, kemikarriar.se.

Vi har intervjuat allt från processoperatörer och drifttekniker till forskare,

säljare och kommunikationschef. Det finns många spännande och utvecklande
yrkesroller inom kemiindustrin.

Kanske kommer några av eleverna på Tibble gymnasium som nu genom-

för riktiga forskningsuppdrag i samarbete med godisfabriken Aroma att börja
jobba inom kemiindustrin. Läs om dem på sid fem i det här numret Allkemi.

På sid åtta kan du läsa mer om framtidsutsikterna för den som utbildar sig

till kemist, kemiingenjör eller processtekniker. De är goda!

I det här numret av Allkemi kan du även läsa om kemisten som lurade

nazisterna, världens längsta djur, konstgjorda näthinnor och massor av andra
spännande nyheter från kemins värld.
Trevlig läsning!
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»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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BLÄNKARE
Mindre slemmigt
Ett hormonfritt preventivmedel utan bieffekter är en planerad
användning av en ny teknik som utvecklas av forskare vid
KTH. Angreppssättet består i att tvärbinda det slem som
klär livmodertappen med kitosan, en polysacka
rid som utvinns ur kitin, som bildas i exempelvis
räkskal. Materialet förtätar slembarriären som är
kroppens första försvar och skulle t ex kunna stoppa
sädesceller från att ta sig igenom slemproppen i livmoder
halsen. Forskarna vid avdelningen för glykovetenskap på Skolan
för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH, har bildat bolaget
Circle Biomedical för att ta idén till en färdig preventivprodukt.

Billigare vätgas

Bioråvara i jackan
Svenska Klättermusen lanserar produk
ter med så kallad biomassbalanserad
polyamid i tygerna. Företaget tillverkar
utrustning för uteaktiviteter och beta
lar för att textiltillverkaren ska använda
biobaserad råvara, som är biogas och
bio-nafta från organiskt avfall (t ex
köksavfall) samt vegetabilisk avfallsolja.
Enligt Lars Gustafsson, kemikoncer
nen BASF, som utvecklat metoden kan
man jämföra med grön el.

– Elen i just ditt uttag kommer inte nöd
vändigtvis från förnybar energi men du
kan betala för att en viss mängd bioråvara
ska användas i systemet. Biomass
balansmetoden bidrar alltså till hållbar
utveckling genom att öka andelen förny
bara råvaror i tygerna och minska utsläpp
av växthusgaser, säger han.

Forskare vid KTH, bland andra Licheng Sun, har utveck
lat en ny katalysator för att spjälka vatten till vätgas (och
syre) med elektrolys. Katalysatorn ska vara effektivare än
de befintliga och dessutom består den av mycket billigare
metaller, en legering av nickel, järn och koppar. Hittills har
man använt dyra, metalliska grundämnen som platina,
rutenium och iridium.
Vätgas ses som en lovande energibärare när fossila
bränslen ska fasas ut. Men det finns ännu ingen riktigt bra,
energisnål metod att spjälka vatten som är den enklaste
vätekällan. KTH-forskarnas legering öppnar möjligheter
till hållbar, storskalig väteproduktion.

Komplex maskin
Det behövs en väl fungerande spermiesvans för att en spermie ska
kunna simma och ett ägg bli befruktat. Nu har forskare äntligen kart
lagt deras struktur med kryoelektrontomografi och hittat en helt ny
nanostruktur inne i spermiesvansen, som är en komplex maskin.
Den viktigaste byggstenen är tubulin, som formar långa rör
(mikrotuber). På rören sitter motorproteiner. Genom att ”gå på
mikrotuben bredvid” drar motorproteinerna i spermiesvansen som
böjs så att spermien simmar."Det är otroligt
att det fungerar. Tusentals motorprotei
ner måste koordineras för att spermien
ska ta sig fram", kommenterar studie
ledare Johanna Höög, institutionen för
kemi och molekylärbiologi, Göteborgs
universitet.

Mest lovande
Solcellsföretaget Solibro Research (Hanergy) i Uppsala öpp
nar ett labb för att utveckla solceller med perovskiter, så
kallade tandemceller. Perovskitsolceller kopplas till kiseleller CIGS-celler så att det blir två lager som fångar solljuset.
Perovskit-materialen anses mest lovande för utveckling av
framtidens billiga, miljövänliga och effektiva solceller.
– Branschen anser att tandemceller är snabbaste vägen till
kommersiella perovskitsolceller, säger Majid Safdari, kemist
och ansvarig för att bygga upp labbet.
Halvledarmaterialet CIGS (koppar-indium-gallium-sele
nid) kan, liksom perovskiter användas för att framställa
tunnfilmssolceller.
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PORTRÄTT

Tidigare i år fick Henrik Mickos ta emot 2018 års Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne
från Kungl Vetenskapsakademien men han har också drivit godisfabrik.

Godisfabriken i klassrummet

H

enrik Mickos är kemilärare vid
Tibble gymnasium i Täby utanför Stockholm. Han har ett långt
och innehållsrikt CV men har
genom hela sitt yrkesliv hållit på med
undervisning i någon form, för att han
tycker det är så roligt.
För fem år sedan fick han i uppdrag
att dra igång en forskningsprofil på den
naturvetenskapliga inriktningen vid
Tibble gymnasium.
– Vi håller just nu på med ett forskningsprojekt om godis och studerar om
det är möjligt att ersätta en del av gelatinet med stärkelse och vad som händer
då. Stärkelse är billligare, berättar han.
Under fem år var han chef för en godisfabrik som tillverkade geléhallon, geléråttor och hallonbåtar, bland annat.
– Att jobba i industrin var något jag hade
bestämt mig för att göra när jag lämnade
universitetet, åtta år efter disputationen
i organisk kemi och en lärarutbildning.
Efter godisfabriken blev det fastigheter och han jobbade också som vd för
stiftelsen Vetenskapsstaden i Stockholm/
Solna. Undervisningen har funnits med
hela tiden i form av fortbildningar och
sommarforskarskolor.
– Poängen med en forskningsprofil
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är att eleverna får utföra riktiga forskningsuppgifter för någon som har nytta
av deras resultat.
Tibble gymnasium samarbetar med
Stockholms universitet och Södertörns
högskola, näringslivet (godisfabriken
Aroma), Täby kommun och Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor. I ett projekt
hjälper eleverna forskare vid Stockholms
universitet med utveckling av enantio
selektiva enzymer.
– De får uppdrag av forskaren och planerar själva. Projektet inleds med föreläsningar om hur man gör och varför.

Eleverna utför själva uppgiften, utvärderar den, presenterar för forskaren och
diskuterar resultaten.
– Att det är på riktigt är själva grejen
och det som avgör elevernas intressse.
Detta är ingenting som hamnar i pappers
korgen eller i ett skåp.
Han tror att en väldigt viktig ingrediens är att eleverna redan första veckan i
årskurs ett får börja lära sig vetenskaplig rapportskrivning. I slutet av årskurs
3 kan de göra det på engelska.
– I rapportskrivandet lär man sig en
del av vad vetenskap är.
Det går bra för Tibble Gymnasium, och
många fler elever söker sig dit numera.
– Detta är självklart en skolledningsfråga och delvis en resursfråga plus
mycket arbete med goda kollegor.
– Det mina elever aldrig glömmer är
när de får springa runt i klassrummet och
spela vattenmolekyler. Förståelsen är det
viktigaste. ✍
Boel Jönsson KVB 2 2018

GYMNASIEFORSKNING
Numera har Tibble Gymnasium forskningsprofil
även i fysik och biologi. Teknik står på tur och
man har börjat titta på ekonomiämnet.

SINNESKEMI
Artificiell näthinna ska ge blinda syn

Utan våra sinnen står vi oss slätt. Linköpingsforskare utvecklar en konstgjord
näthinna och forskare vid Karolinska Institutet har hittat flera nya hörselnervceller.

N

äthinnan är det tunna lager av celler som täcker
ögonbotten, ljuskänsliga stavar och tappar som
omvandlar infallande ljus till nervimpulser.
De skickas via nervcellernas utskott till syn
nerven, vidare till hjärnan.
En enkel, artificiell näthinna utvecklas nu under
ledning av Eric Glowacki, forskningsledare för områ
det organiska nanokristaller vid Linköpings univer
sitet. Linköpingsforskarna, som är specialiserade på
nanomaterial och organisk elektronik, samarbetar med
forskare i Israel, Italien och Österrike för att optimera
tekniken.
Den artificiella näthinnan är en enkel, fotoaktiv film
som fungerar likt pixlarna i en ljussensor i en digital
kamera. Filmen består av pigment av halvledande nano
kristaller, pigment som är billiga och ofarliga. Näthinnan
ska kunna opereras in om synen försvunnit på grund
av att de ljuskänsliga cellerna har förstörts och inte kan
omvandla ljus till elektriska pulser.
Experiment med de artificiella näthinnorna har
utförts av en forskargrupp vid Tel Avivs universitet i
Israel som är världsledande när det gäller kopplingen
mellan elektronik och människans nervsystem. Försök

att sätta in näthinnan på människor planeras inom två
till tre år.
När ljud från vår omgivning når innerörat omvandlas
det till elektriska signaler som skickas vidare till hjärnan via nervcellerna i hörselsnäckan (cochlea).
Tidigare har majoriteten av dessa hörselnervceller
ansetts vara av två typer, varav typ 1-cellerna sänder
de flesta hörselsignalerna. Nu visar en forskargrupp
vid Karolinska Institutet att typ 1-cellerna är tre helt
olika cellt yper, med olika elektriska egenskaper och
ljudrespons. Forskarna har också kartlagt vilka gener
som är aktiva i de olika celltyperna hos möss. Den gen
katalogen kan ligga till grund för nya behandlingar och
läkemedel.
Ännu en viktig pusselbit kommer från amerikanska forskare som hittat de proteiner i innerörats hårceller som kan konvertera ljud till elektriska signaler som
hjärnan kan tolka. De har visat att TMC1 och närbesläktade TMC2 bildar ljudaktiverade porer i cellmembranet genom vilka positivt laddade joner flödar in i
innerörats hårceller. Den elektriska signal som följer
skickas till hjärnan via en av de kraniala nerverna. ✍
Källa: www.kemivarldenbiotech.se
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FRUKOSTKEMI

I sin senaste bok skriver Ulf Ellervik om kemin bakom frukostar från hela världen.
Hans egen favorit är en asiatisk frukost med fermenterade mjölkprodukter.

Mjölkprodukter för kemister

H

ur underligt det än kan låta så blir mjölk mer hållbar
när den surnar – om rätt bakterier är inblandade.
Den tidigaste säkra dateringen av mjölkprodukter är i analyser av organiska föreningar hittade i
9 000 år gamla krukskärvor i Anatolien i dagens Turkiet.
Mjölk är en emulsion – en blandning av två vätskor
som inte löser sig i varandra. I mjölk är det fettdroppar i
vattenlösning. Mjölk innehåller dessutom protein som till
omkring 80 procent består av olika sorters kaseiner. De
klumpar ihop sig till ytterst små kulor som hålls samman
med kalciumfosfat – därför är mjölk en bra källa till kalcium.
De små kulorna sprider ljus av alla våglängder i alla
riktningar vilket gör att mjölk upplevs som ogenomskinlig och vit.
Ytterst på varje kaseinkula sitter negativt laddat κ-kasein.
Eftersom lika laddningar repellerar varandra klumpar inte
proteinkulorna ihop sig i mjölken.
Nu kommer mjölksyrabakterierna in i bilden. Ko-
mjölk innehåller nämligen också kolhydraten laktos.
Mjölksyrabakterierna använder laktos som energikälla
och bryter ner den till mjölksyra som är en relativt stark
syra. Då sjunker pH-värdet i mjölken vilket förhindrar
andra mikroorganismer att växa till – syrningen gör därför att mjölken håller längre.

7
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Samtidigt neutraliseras laddningarna på κ-kaseinet
och proteinerna faller ut och ger en tjockare konsistens åt mjölken. Smaken blir syrligare och bakterierna bildar flera spännande ämnen som ger en
arom till mjölken. Beroende på vilka bakterier som
används bildas olika produkter.
Den första syrade mjölken var troligen yoghurt
och den görs genom att sätta till två olika bakteriestammar, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
och Streptococcus thermophilus. De två stammarna
ger en mycket syrlig produkt med en tydlig arom
av acetaldehyd, aceton, acetoin, diacetyl och olika
syror som ättiksyra och smörsyra.
Samtidigt bildas också s. k. exopolysackarider,
långa kolhydratkedjor som ger fast konsistens till
yoghurt och filbunke. ✍
Av Ulf Ellervik, professor, bioorganisk kemi, Lunds universitet, KVB 4 2018

KEMI I FRUKOSTEN
Utdrag ur Magnifika frukostar för kemister och andra livsnjutare av Ulf Ellervik, Fri tanke förlag.
I boken får du både kemin bakom frukosten, och recept
med kemisk förklaring som ökar chansen att lyckas.

JOBBKEMI

Kemist? Javisst!

Om man vill ha ett spännande jobb och karriärmöjligheter ska man utbilda sig till kemist,
kemiingenjör eller processtekniker visar Arbetsförmedlingens senaste prognos.

Kemikompetens hett på arbetsmarknaden

K

emiutbildad? I så fall råder
grönt ljus på arbetsmarknaden,
både på kort och lite längre sikt.
Det visar yrkesprognosen från
Arbetsförmedlingen.
– Möjligheterna till jobb är goda både
för civilingenjörer och ingenjörer inom
kemi- och kemiteknik samt kemister, säger
Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker
på Arbetsförmedlingen.
Till grund för prognosen ligger
Arbetsförmedlingens intervjuer med
13 000 arbetsgivare.
Bristen på arbetskraft är överlag väldigt stor i Sverige nu. För tekniskt och
naturvetenskapligt arbete ser man även
höga bristnivåer på fem års sikt. Det är
så långt Arbetsförmedlingens prognoser sträcker sig.
Tekniska och naturvetenskapliga yrken

har den starkaste jobbtillväxten efter data/
it. Fackförbundet Naturvetarna kom nyligen fram till samma sak: arbetsmarknaden och framtidsprognosen för kemister
och andra naturvetare är ljus.
– Kemister behövs inom väldigt många
områden som man kanske inte tänker på.
Av de 17 globala hållbarhetsmål som FN
slagit fast kräver till exempel sju kemikompetens. Annars går målen inte att
uppnå, säger Marita Teräs, utredare på
Naturvetarna.
Dit hör målen hälsosamma liv, rent
vatten samt hållbara produktions- och
konsumtionsmönster.
Till dem som just nu rekryterar personer med kemibakgrund hör teknik och itkonsultbolaget Alten Sverige. Företaget
satsar på att bli ett av de största konsultbolagen inom Life Science i Sverige och

anställer under året 50–100 personer med
den profilen.
Kemikoncernen Nouryon upplever ökande konkurrens om kemiutbildad arbetskraft och läkemedelsbolagen
AstraZeneca och Sobi brottas med svårigheter att finna personer med rätt
specialistkunskap.
På bransch och arbetsgivarorganisationen IKEM säger Greta Hjortzberg:
– Konkurrensen om kemister och
kemiingenjörer är bredare än man tror.
De behövs hos allt från fordonstillverkare och offentlig sektor till plast- och
läkemedelsindustrin.
Bristen på kemister och kemiingenjörer är stor liksom på gymnasieutbildade
processingenjörer och produktionstekniker utbildade vid yrkeshögskolor. ✍
Ulla Karlsson Ottosson, frilans, KVB 3 2018
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WIKIMEDIA

HJÄLTEKEMI
Leif Tronstad
nedtill till vänster
i bilden, vid
träningslägret
Glenmore Lodge
för Kompani Linge,
de norska SOEtrupperna,
i Skottland 1944.

Kemisten som lurade nazisterna
Leif Tronstad har kallats den sämsta kemistudenten som någonsin antagits
till NTNU i Trondheim och den bästa som någonsin tagit examen.

I

slutet av 1920-talet använde han som ung oorganisk kemist så kallad ellipsometri för att visa att
en del metaller hade ett tunt skyddande oxidskikt.
Idag är detta en standardteknik inom tunnfilmskemi och -fysik, som förklarar varför vissa metaller
inte korroderar.
Men trots att hans artiklar fortfarande citeras då och
då är Tronstads namn för alltid knutet till något helt
annat: Tungt vatten.
Efter upptäckten av väteisotopen deuterium 1931
(Harold Urey) förstod Tronstad snabbt att det skulle finnas en användning för den exotiska atomen. Tillsammans
med chefen för Norsk Hydros vätegaseelektrolysfabrik
designade han en elektrolysprocess driven med billig
norsk vattenkraft och installerade den i Rjukan.
1940 invaderade Tyskland Norge. Tronstad blev som
aktiv motståndsman i september 1941 tvungen att lämna
sin professorstjänst för att undkomma Gestapo. Han
flydde till London via Stockholm. Där avancerar han
snabbt i rang och når majors grad.
Så småningom övertygas Tronstad om att tungvatten
anläggningen i Rjukan måste bort. Skälet är att tyskarna
vill ha tungt vatten från Rjukan till sin atombomb.
Tronstad blir en av dem som planerar Operation
Gunnerside, förmodligen den mest framgångsrika

9
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allierade sabotageaktionen under andra världskriget.
Historien om Operation Gunnerside har blivit filmad
många gånger. En av de mest berömda är Hjältarna från
Telemark (1965). En sentida version är den norska drama
serien Kampen om tungvattnet från 2015.
Tronstad och SOE-översten John Skinner Wilson fick
båda brittiska imperieorden (OBE) för planeringen av
Gunnerside, men Tronstad ville spela en mer aktiv roll
i kampen. I oktober 1944 fick han chansen i Operation
Sunshine. Han släpptes i fallskärm över Hardanger
vidda där viktig industri och infrastruktur behövde
skyddas från sabotage av retirerande tyska trupper. I
mars 1945, en månad innan den tyska kapitulationen
i Norge förhörde Tronstad en norsk medlöpare i en
avlägsen fjällstuga när mannens beväpnade bror dök
upp. I striden dödades Tronstad.
Gunnar Tronstad blev 41 år gammal. Han var ”den
store etterkrigslederen som Norge aldri fikk”. ✍
Lars Öhrström, professor i oorganisk kemi, Chalmers, KvB 2 2018

DEUTERIUM
En deuteriumatom innehåller en proton, en neutron och en elek
tron. Deuterium används i många högteknologiska tillämpningar,
t ex som icke-radioaktiv märkning i biologiska experiment och
lösningsmedel i NMR-spektroskopi.

©SION ROBERTS

NATURKEMI

Slemmet blänker om världens längsta djur, Lineus longissimus. Rekordmasken var 50 meter lång och hittades vid den skotska kusten.

Världens längsta djur gör nervgift
Här berättar forskarna hur de har identifierat och strukturbestämt långsnörets
supereffektiva toxiner som ställer upp cellens natriumkanaler på vid gavel.

D

et längsta djuret i världen enligt Guiness rekordbok är en slemmask med artnamnet långsnöre
(Lineus longissimus) som lever bland annat utanför den svenska västkusten. Detta skosnörelika
havsdjur producerar nervgifter med kraftiga effekter

på vissa typer av jonkanaler. Vi vet inte så mycket om
dessa djur, och ännu mindre har varit känt om deras
toxiner och hur de används.
Vårt forskarlag har identifierat två nya familjer av
peptid-toxiner. Den ena familjen, alfa-nemertiderna,
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Tetrodotoxin är ett viktigt farmakologiskt verktyg men
svårt att tillverka. Forskarna Malin Strand och Per
Sundberg på Sven Lovéns center för Marina Vetenskaper,
startade för många år sedan ett projekt för att utvinna
TTX från långsnöret. De hittade inte TTX i långsnörets
slem, som ändå var väldigt giftigt. Misstanken växte att
giftigheten berodde på något annat än TTX.
Vi började leta efter proteinbaserade gifter och hittade en grupp små peptider, ca 30 aminosyror, som
fick namnet alfa-nemertider. I ren form, i nanogramdoser, ger de förlamning och död hos strandkrabba och
kackerlacka, dvs leddjur.
Hittills har vi hittat ett tiotal alfa-nemertider genom
både kemisk analys och genom att studera slemmaskars
genetik. Alfa-nemertiden visade sig vara mer potent
mot leddjur än något annat som vi känner till. Världens
längsta djur producerar alltså värsta giftet, och detta i
vattnen utanför den svenska västkusten. Dessutom, eftersom endast en bråkdel av alla slemmaskarter har undersökts är det troligt att vi kommer att hitta många fler.
Eftersom peptiderna är relativt korta så går det bra att
tillverka dem i laboratoriet med peptidsyntes på fast fas.
Med hjälp av kärnmagnetresonans, NMR, bestämde
vi den tredimensionella strukturen. Det är en rigid molekyl som hålls ihop hårt av tre centrala svavelbryggor i
en så kallad ”inhibitorisk cystinknut”.
Den här ”knutna” strukturen, som bildas genom att
en svavelbrygga är trädd genom den ring som bildas av
de andra två bryggorna och peptidbindningarna där
emellan, återfinns också i bl a antimikrobiella proteiner, skorpion- och kägelsnäcksgifter.
I samarbete med Jan Tytgat från universitetet i Leuven
i Belgien har vi studerat peptidernas toxicitet i grodägg på vars yta jonkanaler från olika organismer kan
uttryckas.
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påverkar natrium-jonkanaler, särskilt hos kräftdjur
och insekter.
De flesta av jordens drygt 1 300 arter av slemmaskar lever på havsbotten och jagar med en sorts snabel
(proboscis). I snabelns ände har vissa arter en kisel
stilett som kan sticka hål på bytet, som en injektionsnål för maskens egna gifter.
Även slemmaskarnas tjocka hudslem är toxiskt.
Vårt projekt startade med jakten på en helt annan
substans, nämligen tetrodotoxin (TTX). TTX är mest
känt som det nervgift som finns i den asiatiska delikatessen fugu (blåsfisk).
Nemertiden alfa-1.

0,000 0000 01 gram av nemertiden alfa-1 är dödlig dos
för en kackerlacka. Det betyder att 1 gram toxin är
den dödliga dosen för en miljard kackerlackor.

Alfa-nemertiderna binder till natriumkanaler och hindrar dem från att stänga. Några få nanomol per liter
var tillräckligt för att påverka kackerlackors jonkanaler, och giftet tycktes lika aktivt mot både bananfluga
och kvalster.
Effekten på jonkanaler från människa, mus och råtta
är mycket svagare, en skillnad som kan visa sig vara
viktig.
Vi fortsätter nu att kartlägga slemmaskens gifter och
hoppas kunna skräddarsy toxiner för utvalda natriumkanaler och organismer. Kanske kan också den naturliga peptiden alfa-1 användas för att bekämpa skadedjur
i både hem och jordbruk. ✍
ULF GÖRANSSON och ERIK JACOBSSON, Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala
universitet, HÅKAN S ANDERSSON, Institutionen för Kemi och Biomedicin, Linné
universitetet, Kalmar KVB 3 2018

HJÄRNKEMI

Kalifornisk havssnigel (Aplysia californica)
kan bli 40 cm lång och väga 2,3 kilo.

Enstaka hjärncellers kemi
Jonathan Sweedler, professor i analytisk kemi vid Illinois universitet, berättar
gärna den fantastiska historien om kemisk analys av enstaka hjärnceller.

M

ålet är att förstå hur hjärnan fungerar. Hur
kan en grupp hjärnceller ge upphov till
funktioner som beteende eller minnen.
Jonathan Sweedlers forskargrupp har studerat det med olika analytiska metoder länge.
– Ibland skojar mina medarbetare och säger att labbet
är som ett djurpark. Vi har studerat allt från koraller,
maneter och havssniglar till slemmaskar (Planaria) som
har en enastående förmåga till självfönyelse. Masken
återbildar nervsystemet när man skär den i bitar.
En kalifornisk havssnigel har bara ca 10 000 nervceller
men kan uppvisa förvånansvärt komplext beteende (hitta
föda, undvika att bli uppäten och hitta en partner). Hur
går det till? Cellerna och nerverna i havssnigeln innehåller samma molekyler/transmittorsubstanser – dopamin, serotonin, glutamat och GABA – som våra hjärnor.
– Vi kan ställa frågan hur djuret faktiskt lär sig saker
med så få celler och kanske få fram grundläggande kunskaper om hjärnan.
De flesta forskare studerar cellerna fysiologiskt och
mäter elektriska strömmar eller, numera, använder
transskriptomik.

– Som analytisk kemist vill jag studera transmittor
substanserna, var molekylerna finns och i hur stora
mängder. Det var så encellsanalys uppstod. När vi
utvecklade metodiken, baserat på separation och mas�spektrometri har vi hittat oväntade saker.
Bland annat har de upptäckt att nervceller skiljer
sig väldigt tydligt åt, något man ser enbart när man
studerar en cell i taget. Skillnaderna syns inte i en
cellblandning.
Jonathan Sweedler forskar också på neuropeptider
som är den mest komplexa gruppen av cellsignalerings
molekyler. Det finns hundratals neuropeptider och målet
är att koppla dem till en funktion i cellregleringen.
– Det handlar i slutändan om kemisk analys. Först
måste vi ha en innehållsförteckning över cellen. När
vi har den kan vi studera hur den påverkas/förändras vid olika tillstånd: hälsa, sjukdom, ungdom, ålderdom, missbruk, etc.
– Det blir en kemisk karta över celler som blir ett
komplement till den fysiska karta över hjärnan som
andra är vana att jobba med, säger Jonathan Sweedler. ✍
Boel Jönsson KVB 5 2018
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GRUNDÄMNESKEMI

Ytterby gruva på Resarö i Stockholms skärgård har utnämnts till historiskt
landmärke 2018 av den europeiska kemiunionen, European Chemical Society.

Unik gruva i Stockholms skärgård

Y

tterby gruva är världsunik i ett avseende. På ingen
annan plats i världen har så många grundämnen
upptäckts. Dessutom har ett 50-tal olika mineral identifierats i den granitiska bergarten i gruvan, många av
dem för första gången och ett 15-tal av dem innehåller sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE). Ytterby
gruva representerar därmed en helt unik underjordsmiljö.
Gruvan är också ett stycke svensk kemihistoria. Brytning
av kvarts och fältspat, råmaterial för porslinstillverkning,
startade i Ytterby i mitten av 1700-talet.
Efter mer än 170 års drift lades gruvan ner 1933. I början
av 1950-talet öppnas den igen, som bränsleförråd för försvaret. Det djupa gruvschaktet täcktes med ett betonglock,
och en 400 m lång tunnel öppnades från Östersjöstranden
in till gruvschaktet. Genom rör i tunneln pumpades flygbränsle in och ut från förrådet. Bränsleförvaringen avvecklades 1995. Det betongtäckta gruvschaktet kan nås via den
smala och fuktdrypande tunneln från 1950-talet.
Föreningen Ytterby Gruva vill bygga ett museum vid
gruvan på Resarö som ett besöksmål för studenter och
intresserade från hela världen. Platsen är en vallfarts-
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ort för kemi- och fysikpristagarna vid den årliga
Nobelprisutdelningen.
Den speciella underjordsmiljön intresserar också
forskare. De vill bland annat studera de mikroorganismer som lever i gruvan och fäller ut och anrikar
sällsynta jordartsmetaller. Andra forskningsämnen
är mineralkemi, geokemi och hydrokemi. ✍
Bert Allard, professor i biokemi, Örebro universitet, KVB 2 2018

GRUNDÄMNEN I YTTERBY GRUVA
I Ytterby gruvas mineral har åtta grundämnen upptäckts:
• Skandium (av Skandinavien)
• Tantal (efter den grekiska mytologiska figuren Tantalus)
• Yttrium (av Ytterby)
Sällsynta jordartsmetaller:
• Holmium (av Holmia, det latinska namnet på Stockholm)
• Terbium (av Ytterby)
• Erbium (av Ytterby)
• Tulium (av Thule, det latinska namnet på Skandinavien)
• Ytterbium (av Ytterby)

BLÄNKARE
Cirkulär plast
Kemister vid Colorado State
University rapporterar att de har
utvecklat en polymer som kan
konverteras till sina småmoleky
lära byggstenar om och om igen.
Polymeren är lätt, värmetålig,
stark och hållbar. Konverteringen
till de ursprungliga byggstenarna
görs utan starka lösningsmedel eller

energikrävande processer, med mycket
små mängder av en katalysator. Utan
ytterligare rening kan de småmolekylära
komponenterna sedan återpolymeri
seras. Polymeren kan enligt forskarna
bilda en cirkulär livscykel. Mycket arbete
återstår för att ta den nya polymertek
nologin från labbänken till industriell
skala. (Science, Chen)

Blåbärseffekt

Det ska firas
FNs generalförsamling har utro
pat 2019 till det periodiska
systemets år. Då är det 150 år
sedan den ryske kemisten Dmitrij
Mendelejev publicerade sitt peri
odiska system för kemiska ämnen.
Periodiska systemet, även kallat
grundämnenas ordning, är en
indelning av grundämnen efter
deras ökande atomnummer

(antal protoner i kärnan), och
även kemiska och fysikaliska
egenskaper samt elektronkonfi
guration i de yttre elektronskalen.
Många vill uppmärksamma det
periodiska systemet och i Sverige
finns särskilt stor anledning efter
som så många grundämnen har
upptäckts här.
Se http://iypt2019.se/

Skalbaggsteknik
Den märkliga bombardierskalbaggen har inspirerat forskare vid Lunds
tekniska högskola att utveckla förbättrad insprutningsteknik för att
minska kväveoxidutsläpp (NOx) från dieselmotorer.
Selektiv Katalytisk Reduktion (SCR) går ut på att urea sprutas in i kataly
satorn och omvandlar NOx till kvävgas och vattenånga.
Lundaforskarnas nya insprutningsteknik, inspi
rerad av skalbaggens försvarssystem, ger
många och små droppar som injicieras
med hög hastighet. Det underlättar
omblandningen med avgaserna och
dropparna fördelar sig bättre över
katalysatorns yta. Systemet väntas
komma i produktion om några år.

Pigment i blåbär, svarta vinbär och lingon påverkar akti
viteten hos enzym i cancerceller, visar en ny studie från
Östra Finlands universitet. Pigmenten är så kallade anto
cyaniner och den som gett mest intressanta resultat är
cyanidin.
Enzymet de påverkar är ett sirtuin, ett protein som
reglerar uttrycket av gener som kontrollerar cellfunk
tion. Åldrande ger förändringar i sirtuinets funktion,
förändringar som bidrar till utveckling av olika sjukdomar.
Cyanidin ökade mängden sirtuin i humana cancerceller
och minskade uttrycket av två cancergener, samtidigt
som det ökade uttrycket av en tumörsuppressorgen.

Bästa kemiläraren
Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet, Falun och Erika Sundelin, Björknäs
gymnasiet, Boden, båda nominerade av sina elever,
får Svenska Kemisamfundets pedagogiska pris till
kemilärare för 2018.
Priset ges för engagerande undervisning i
grundskolan eller gymnasiet. Alla, t ex elever,
kollegor och föräldrar, kan nominera kemi
lärare till priset som förutom äran består av
prissumman 10 000 kronor.
”Det kanske är magister Pers glass på yoghurt
och flytande kväve, hans kemiska förklaringar till
våra ungdomliga humörsvängningar eller hans intro
duktion till kärlekens kemi som väckt vårt intresse för
ämnet”, står i en elevmotivering. Skicka nomineringar till:
agneta.sjogren@kemisamfundet.
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I Nobelpristider
Erwin Schrödinger fick Nobelpriset i fysik 1933 för sina
kvantmekaniska arbeten (Schrödingerekvationen). Tio
år senare, 1943, gav han en föreläsningsserie där han
försökte förklara livets mysterier utifrån fysik och kemi.
Det blev den populärvetenskapliga boken What is life?
Första kapitlet handlar om hur fysikaliska och kemiska
lagar egentligen styrs av statistik. På atomär nivå råder
kaos men på makroskopisk nivå råder ordning, av sta
tistiska skäl. Han frågar sig varför atomer är så små och
slår fast att frågan egentligen är varför vi är så stora.
Delar av boken blev inaktuella när DNA-molekylen upp
täcktes, men What is life? kan fortfarande läsas med stor
behållning.

Kemisk skattkista
Kemisten Olle Matsson har kommit
med en ny bok: Allt är gift: Om dödliga
ämnen och deras roll i historien. ”Alla som
möter elever och studenter och behöver

en historia för att väcka intresse för kemi får i
boken en skattkista att ösa ur. Funderar någon
på att skriva en deckare där personer mör
das med gift gör man klokt i att först läsa Olle
Matssons bok”, skriver recensenten och kon
staterar att ”Avgörande ögonblick i historierna
presenteras utifrån kemisk vinkel, sakligt med
symptom och doser.”
Olle Matsson är professor i kemi vid Uppsala
universitet och populär föredragshållare om
gifter.

Solceller från alger
Nu ska Göteborgsbolaget Swedish Algae Factory skala upp
tillverkningen av sitt kiselalgmaterial för att göra tester hos
solcellstillverkare. Bolaget har fått 17 miljoner kronor från
EUs LIFE-program för ändamålet. Skalet från kiselalger är
naturligt designat för att fånga in synligt ljus och blockera
UV-ljus och kan öka effekten hos solceller.
Dessutom odlas algerna i näringsrikt vatten från en fiskod
ling. Det bidrar till minskad övergödning och koldioxidreduktion
samt återvinning av näringsämnena kväve och fosfor som
ansamlas innanför skalet. Algbiomassan, utan skal, kan
exempelvis nyttjas som ett hållbart alternativ till fiskfoder.
Materialet ska också testas i andra tillämpningar.

Radikalt skydd

NOTISER
VATTENVETENSKAP. Varför fryser varmt vatten fortare än kallt,
vad är isträ och har vatten minne?
Det är några av de många frågorna
som besvaras i den nya boken Wonders of Water: The Hydrogen Bond
in Action av Ivar Olovsson, professor emeritus i oorganisk kemi.
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Forskare vid Stockholms universitet (Högbom) och universitetet i Bern
har upptäckt ett nytt protein i bakterier som elegant omvandlar super
oxid direkt till syre. Superoxid är en syremolekyl med en extra elektron,
en radikal, som bildas kontinuerligt som en biprodukt i cellens energiom
sättning. Den är mycket reaktiv och skadar proteiner och DNA.
Hittills har man bara känt till ett biokemiskt försvar, enzymet super
oxiddismutas, SOD, som omvandlar superoxid till syre och väteperoxid.
Det nya proteinet kommer från bakterien E. coli, och oxiderar superoxid
direkt till syre. Nu ska man undersöka om motsvarande reaktion finns
hos människan.

FOSSILFRITT STÅL. I juni invigdes
i Höganäs världens första anläggning som i industriell skala ska
demonstrera fossilfri ståltillverkning. Den nya tekniken förgasar
biomassa till en ren energigas som
ersätter naturgas vid Höganäs ABs
järnpulvertillverkning.

GAMMAL OST. Världens äldsta
ost, mer än 3000 år gammal som
hittats i en egyptisk grav, har analyserats av italienska forskare. Med
proteomikkarakterisering spårades
peptider från komjölk i kombination med får- eller getmjölk och en
bakterie.

VAXAT. Kan bärvax från vilda bär
användas i produkter som kosmetika och kompositer? Det ska
undersökas i ett EU-projekt vid
Luleå universitet. Bärvax, en restprodukt från juicetillverkning har
UV-skyddande och antibakteriella
egenskaper.
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