KEMIKALENDERN
Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs
universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. För var och
en av årets månader berättar en rolig och inspirerande film om kemins roll i våra liv.
Innehållet i filmerna följer de månadsteman Kemistsamfundet satt upp:

Januari

Konst och kultur

Februari

Mode

Mars

Energi och klimat

April

Industri

Maj

Kärlekens kemi

Juni

Vatten och luft

Juli

Hållbar utveckling

Augusti

Idrottens kemi

September

Kommunikation

Oktober

Hälsa

November

Matens kemi

December

Kemins historia och Nobel

Filmerna finns tillgängliga på www.youtube.com/kemikalendern. Du kan även se dem på
MoleClues (www.MoleClues.org/sv), där det finns länkar till filmer, spel, nyheter och
intervjuer som knyter an till filmernas innehåll.
Till var och en av filmerna hör nedladdningsbart undervisningsmaterial, med fakta och
laborationer som kan utgöra grunden för en rolig lektion med utgångspunkt från filmen!

Kemikalendern: Månadstema Hälsa

OKTOBER – HÄLSA

Så här på höstkanten duggar förkylningarna tätt, och vad kunde då vara mer passande
som månadstema än vår hälsa? Kemi har spelat och spelar en stor roll för människors
hälsa. Kanske associerar vi ordet kemi i detta sammanhang främst med läkemedel, och
långa rader av små vita piller. Men i ett vidare perspektiv finns kopplingen mellan kemi
och hälsa i den mat vi äter, i kroppen när vi tränar och sover, och hur vi påverkas av vår
omgivning. Kemikalenderns tionde film har antibiotika i fokus – hur det fungerar och hur
vi kan vidareutveckla det i framtiden.
I denna sammanställning på tema Hälsa ingår en bakgrundsbeskrivning till filmen samt
några praktiska moment med tillhörande faktablad.
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KEMIN BITER TILLBAKA
Alla har vi väl varit sjuka någon gång? Kanske till och med så sjuka så att läkaren har
ordinerat antibiotika till oss? Det gäller för en läkare att bedöma om en bakteriell sjukdom
kan gå över av sig självt, eller om det finns risk för följdsjukdomar. I så fall skrivs ett recept
ut, vi vandrar till apoteket, sväljer några tabletter och efter några dagar blir allt bra igen…
Men vad innehåller egentligen dessa tabletter? Varför kan vi inte alltid använda antibiotika
när vi är sjuka? Hur hittade forskarna ett verksamt ämne som fungerar som antibiotika och
bedrivs det någon forskning idag för att utveckla ny antibiotika?

HISTORISK TILLBAKABLICK
Det var Louis Pasteur som på 1800-talet lade fram sina teorier om att sjukdomar spreds via
mikrober (till exempel bakterier), och att man bara genom att hålla god hygien på sjukhusen
skulle kunna minska antalet dödsfall drastiskt. Pasteur betraktas ofta som en av
bakteriologins grundläggare. När Pasteurs teorier började accepteras, inleddes sökandet
efter läkemedel som kunde ta död på dessa bakterier. Rudolf Emmerich och Oscar Low var
de första som utvecklade en antibiotika som användes på sjukhus. Det kallades för
pyocyanase men visade sig dock oftast inte fungera. 1928, när Alexander Fleming studerade
sina plattor med stafylokocker, såg han att plattan hade kontaminerats av en blågrön
mögelsvamp, och att bakteriekolonierna intill dessa svampar hade lösts upp. Fleming odlade
då upp denna svamp och producerade en substans som visade sig kunna döda ett stort antal
sjukdomsalstrande bakterier. Namnet på denna svamp var Penicillium aureus, och
antibiotikan döptes således till penicillin. Efter detta har ett antal nya antibiotikum utvecklats
som streptomycin (Selman Walksman) samt tetracyklin, patenterat av Lloyd Conover. Så sent
som år 2009 gick årets Nobelpris i kemi till Ada Yonath, Thomas Steitz och Venkatraman
Ramakrishnan för deras forskning kring en av livets mest grundläggande processer. De löste
den tredimensionella strukturen av ribosomen, där DNA omvandlas till proteiner, vilket
används i arbetet med att ta fram ny antibiotika. Jakten på ny antibiotika har således inte
stannat upp, men det är svårt att hitta nya sätt att angripa bakterier på vilket är en stor
utmaning för dagens och framtidens forskare.
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Louis Pasteur (1822-1895)

VERKNINGSMEKANISM
Antibiotika betyder ”mot liv”, men det fungerar egentligen som ett selektivt gift som har
utvecklats för att ta död på en viss typ av bakterier, dock inte våra egna celler. Virus är en
annan vanlig mikrob som kan orsaka en mängd olika sjukdomar. Bakterier och virus skiljer sig
dock mycket åt när det kommer till hur de fungerar samt hur de är uppbyggda. Det finns en
mängd olika typer av antibiotika som fungerar på lite olika sätt. Alla har dock gemensamt att
de påverkar strukturen och funktionen hos bakterierna. Eftersom virus skiljer sig så mycket
när det gäller detta är antibiotika overksamt mot dessa typer av mikrober, och vi kan helt
enkelt inte bli friska från en virusinfektion genom att äta antibiotika. Penicillin-gruppen är ett
exempel på hur antibiotika kan verka - genom att förhindra tvärbindningen mellan
peptidoglykaner som bakteriernas cellväggar består av. Resultatet blir att bakterierna dör.
Flera antibiotikagrupper (till exempel makrolider, tetracykliner, och aminoglykosider) binder
in till ribosomen, som translaterar vårt mRNA till proteiner, på en rad olika sätt och inhiberar
proteinsyntesen. Utan vitala proteiner kan bakterien inte överleva. Det finns även exempel
på antibiotikum som förhindrar DNA-replikation och transkription. Denna grupp kallas för
kinoloner.
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Cellvägg

Ribosom

Bakteriecell med cellvägg samt ribosomer

PROTEINSYNTES
Proteinsyntes är den process i cellen där proteiner tillverkas. DNA skrivs om till budbärarRNA (mRNA) som fungerar som en slags kod som skall översättas till ett protein. Detta sker
vid de så kallade ribosomerna, där proteinet syntetiseras som en lång svans av dess
byggstenar, aminosyror. Det finns 20 olika naturliga aminosyror som genom att sätta sig i
olika ordning (i olika långa svansar) ger proteinet dess specifika egenskaper. Dock är det inte
endast vilka aminosyror som ingår och var i sekvensen aminosyrorna sitter som ger proteinet
dess funktion. Proteiner veckar sig oftast i en tredimensionell struktur, som även den ger
proteinet dess specifika egenskaper.

RESISTENS
Resistens är då mikroorganismer blir motståndskraftiga mot en viss typ av antimikrobiell
medicin som de tidigare var känsliga mot, som till exempel antibiotika. Detta gör att
standardmedicinering mot till exempel bakterier inte längre blir effektiv och infektionen kan
vara kvar och även spridas till andra. Bakteriell resistens ökar över hela världen och är ett
stort hot mot människans hälsa. Resistens mot en viss typ av antibiotika uppkommer när
medicinen används på fel sätt. Till exempel kan de ibland skrivas ut mot virala infektioner om
orsaken till sjukdom inte undersökts helt. Idag har man hygieniska försiktighetsåtgärder för
att kontrollera så att resistenta bakteriestammar inte sprids mellan människor. En annan
viktigt åtgärd är forskning och utveckling av nya typer av antibiotika.
5

www.moleclues.org/sv

Kemikalendern: Månadstema Hälsa

FRAMTIDEN - FORSKNING
Idag känner man till mer än 5000 antibiotiska substanser. Mellan åren 1990 och 1998 ökade
antalet rapporterade fall av bakteriell resistens från 30 000 till 50 000. Nya potentiella
antimikrobiella substanser har hittas i djur, som till exempel ämnet magainin som finns i
grodor. Ett annat alternativ för att hitta ny antibiotika är att ta reda på exakt hur
bakteriernas DNA ser ut, det vill säga att genomet sekvenseras. Genom att studera genomet
kan man ta reda på hur gener ansvariga för olika livsnödvändiga processer för bakterien ser
ut. Att sedan designa en molekyl som binder in och inhiberar denna process är då möjligt.
Att man lyckats lösa den tredimensionella strukturen för ribosomen har varit till stor hjälp i
forskarnas strävan efter att hitta nya typer av antibiotikum.

Kemiska strukturen för penicillin
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BRUS I EN TABLETT

LÄRARINFORMATION
För vem:

Alla nivåer

Syftet med laborationen är att lära sig hur en brustablett fungerar kemiskt, och vad som
påverkar hur fort den kan lösas upp. Laborationen visar hur koldioxid och kolsyra hänger
ihop och hur kemisk jämvikt funkar.

Sssccccchhhh.
Alla känner igen det pysande ljudet av en brustablett som löser upp sig i vatten. Kanske tar
man en huvudvärkstablett, C-vitamintillskott eller ett glas Samarin. Resultatet blir en
kolsyrad dryck med ett tillskott av något man känner att man behöver för att må bättre. Men
hur ser kemin bakom bruset ut?
En brustablett är lite som kolsyra i tablettform. Kolsyra hör också nära samman med gasen
koldioxid – man kan säga att de är två sidor av samma mynt. Löser man koldioxid i vatten
kommer den omvandlas till kolsyra:
𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻2 𝐶𝑂3 ↔ 𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻 +

Reaktion 1

𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑 + 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ↔ 𝑘𝑜𝑙𝑠𝑦𝑟𝑎 ↔ 𝑣ä𝑡𝑒𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑗𝑜𝑛 + 𝑣ä𝑡𝑒𝑗𝑜𝑛 (𝑠𝑦𝑟𝑎)

Som med alla kemiska reaktioner kan man få dem att gå åt båda håll beroende på hur
förhållandena är. Därför brukar man rita pilar med spetsar åt båda håll. Detta kallas för
kemisk jämvikt. Jämvikten innebär att om man tillför mycket av ett ämne så kommer
reaktionen sträva mot att använda upp det ämnet så att systemet åter kommer i balans.
Koldioxid är ju en gas och vill helst befinna sig i luften, men om man lägger på ett högt tryck
kan man tvinga koldioxid att lösa sig i vatten och reaktionen ovan tvingas åt höger och
kolsyra bildas. Så gör man för att få kolsyrade drycker. Om man sedan tar bort det höga
trycket, till exempel låter läsk stå i en öppnad flaska, kommer kolsyran försvinna ut i luften
som koldioxid igen.
När man har kolsyra i tablettform, som i en brustablett, betyder inte det att tabletten
innehåller själva kolsyran, utan att tabletten uppbyggd av två kemiska ämnen som kan
reagera och bilda kolsyra när de kommer i kontakt med vatten. De ämnen som behövs är
bikarbonat och citronsyra. När tabletten släpps ned i vattenglaset kan de reagera och bilda
kolsyra. Det första som händer är att natriumbikarbonat löser upp sig och blir till en
natriumjon och en vätekarbonatjon:
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𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 ↔ 𝑁𝑎+ + 𝐻𝐶𝑂3−

Reaktion 2

𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻 + ↔ 𝐻2 𝐶𝑂3

Reaktion 3

𝐻2 𝐶𝑂3 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂

Reaktion 4

Därefter träffar vätekarbonatjonen på syran från citronsyran och kolsyra bildas:

Slutligen blir kolsyran till koldioxid och vatten:

Koldioxid är ju en gas och det är den som finns i de små bubblorna som bildas i glaset. Så
småningom går de ut i luften och drycken blir avslagen.
Om lösningen värms går upplösningen av tabletten fortare. Detta beror på att molekylerna i
en lösning rör sig fortare ju högre temperatur lösningen har, vilket snabbar upp kemiska
reaktioner som är beroende av att molekyler träffar på varandra. Då koldioxid dunstar
snabbare vid högre temperatur går dessutom jämvikten i reaktion 4 åt höger, vilket bidrar till
att öka tablettens upplösningshastighet. Lösningens surhet, eller pH, påverkas också av
temperaturen. Ju mer jämvikten förskjuts åt höger, desto mindre kolsyra finns kvar i
lösningen. Därför blir det inte lika surt i den varma lösningen.

Tips inför laborationerna
Den här laborationen kan genomföras på olika nivåer. Att göra brustabletter själv och lösa
upp dem och enbart följa hur lång tid det tar i de olika lösningarna är mycket enkelt och
kräver inga ingredienser som är svåra att få tag på. Eleverna får en tydlig bild av hur
lösligheten ändrar sig med temperaturen.
Om man vill följa pH-förändringen (vilket ger läckra och illustrativa färgutslag) krävs det
tillgång till natriumhydroxid och pH-indikator (för inköpsställen, se nedan). Poängen är att
visa att i en varm lösning försvinner gasen koldioxid snabbt ur lösningen och pHförändringen är liten (BTB är fortfarande blått). Om lösningen däremot är kall blir lösningen
surare (BTB blir grönt eller gult). Beroende på vilken brustablett man använder sig av kan det
krävas olika mycket så det är en god idé att prova själv först så att resultatet blir tydligt.
Undvik C-vitamintabletter till detta experiment eftersom de innehåller askorbinsyra som gör
dem extra sura och skillnaden i pH blir svårare att se. Tänk också på att natrumhydroxid är
en stark bas som är frätande, så skyddsglasögon ska användas och hudkontakt undvikas.
Om man inte mäter pH är det inte lika viktigt att verkligen värma upp den varma lösningen
till kokpunkten. Då kan det räcka att bara ta det varmaste och kallaste vattnet man kan få ur
kranen, men skillnaden blir tydligare ju större skillnaden i temperatur är.
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Inköpsställen
Natriumbikarbonat är vanlig bikarbonat som man har när man bakar och finns i vanliga
livsmedelsaffärer, likaså citronsyra.
BTB (bromothymolblått) som behövs i del 2 är en pH-indikator som går att köpa via till
exempel via Hands on Science (www.hos.se).
Natriumhydroxid (NaOH) kan köpas som kaustiksoda i en färgaffär eller som
propplösningspulver till avlopp i livsmedelsaffärer.
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BRUS I EN TABLETT DEL 1: GÖRA EGEN BRUSTABLETT

LABORATIONSINSTRUKTION
Det är enkelt att göra egna brustabletter! Det ska vi testa här i del 1. Sedan ska vi se vad som
händer när vi löser upp dem i del 2. (Vill du inte göra egna brustabletter kan du hoppa direkt
till del 2 och använda köpta tabletter).

Du behöver:
•
•
•
•
•
•
•

Natriumbikarbonat
Citronsyra
Olivolja
Vatten
Skål
Sked
Iskubslåda eller knäckformar

Så här gör du:
1. Mät upp ½ tsk olja och ½ tsk vatten.
2. Blanda i 2,2 dl bikarbonat.
3. Blanda i 1,1 dl citronsyra och se till att det blir en klumpfri massa. Massan kommer
vara ganska torr och det kan se osannolikt ut att det kommer hålla ihop i tabletter,
men det funkar! Möjligen kan ett par extra stänk vatten tillsättas, men överdriv inte.
4. Pressa ut massan i en iskubsform eller i knäckformar för att få en tablettliknande
form. Pressa hårt med sked eller fingret.
5. Låt helst tabletterna stå någon dag och torka innan de knackas ut ur formen. Då
kommer de bli hårda och hålla ihop bättre.
6. Förvara i burk med tättslutande lock till användning!

Att fundera över:
När använder man brustabletter?
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BRUS I EN TABLETT DEL 2: HUR LÖSER MAN UPP EN BRUSTABLETT FORTAST?

LABORATIONSINSTRUKTION
Det finns olika sätt att få det att gå fortare att lösa upp en brustablett. Här ska vi testa några,
och dessutom se hur det påverkar pH, som ju är ett mått på hur sur eller basisk en lösning är.

Du behöver:
•
•
•
•
•

Brustabletter (antingen egengjorda från del 1 eller färdigköpta, t.ex. Treo eller
Alvedon)
4 dricksglas
Kolsyrad dryck (vatten eller färglös läsk).
Vatten
Tidtagarur med sekunder

Om du ska titta på pH-förändringar behövs också:
•
•
•

BTB (bromothymolblått) eller annan pH-indikator
NaOH (Obs! Frätande! Använd skyddsglasögon och undvik hudkontakt!)
Möjlighet att värma och kyla vatten (t.ex. kylskåp och mikrovågsugn)

Så här gör du:
De kursiverade punkterna behövs bara om du ska undersöka pH
7. Mät upp 1 liter vatten i en behållare.
8. Tillsätt lite BTB så att lösningen får en fin färg
9. Tillsätt NaOH så att lösningen blir kraftigt blå (pH högre än 11).
10. Häll upp 3 dl av lösningen i tre olika bägare/glas. Det ena ställs i kylskåp och den andra
värms upp till kokpunkten (t.ex. i en mikrovågsugn). Det tredje får stå i
rumstemperatur.
11. I ytterligare en bägare/glas hälls 3 dl läsk (rumstempererad).
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12. Tillsätt en halv brustablett i varje glas och börja ta tiden för hur lång tid det tar för
dem att lösas upp. Om du använder egengjorda brustabletter, se till att de är lika
stora så att resultaten blir jämförbara. En halv normalstor brustablett brukar vara
lagom.
13. Jämför med glaset som fått stå i rumstemperatur!
a. Hur fort gick upplösningen av tabletten?
b. I vilka glas var färgskiftningen stor respektive liten?

Att fundera över:
Vilken gas är det som bildas?
Vad är det som påverkar hur fort processen går, och hur surt det blir?
Kan du komma på andra sätt att påverka hastigheten och surheten?
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TVÅL: HUR GÖR MAN DET?
LÄRARINFORMATION
För vem?

Mellanstadiet/högstadiet

LITE TVÅLHISTORIA
Arkeologerna har hittat tvålfynd från Babylonien så långt tillbaka som ca. 2800 f. Kr. Det
första receptet på tvåltillverkning är också från Babylonien men något yngre (2200 f. Kr).
Man vet också att tvål användes av egypterna och romarna. Under 1500-talet började tvål
tillverkas i större skala på ett halvindustriellt sätt. Framställningsmetoden har varit i stort
sett densamma sedan tvålen upptäcktes.

VAD ÄR TVÅL?
Tvål är natrium- eller kaliumsalterna av fettsyror. Natriumsalterna har en hårdare konsistens
och kallas tvål medan kaliumsalterna är mjukare (ofta flytande) och kallas såpa.
Fettsyror är organiska syror (sk. karboxylsyror) med långa kolkedjor. Det är kombinationen
av de långa fettlösliga kolkedjorna och den joniska syradelen (Figur 1) som ger den
smutslösande effekten.

Figur 1: Ett natriumsalt av stearinsyra

Fettsyrorna kommer, som namnet antyder, från fett. Fett är en sk. triglycerid och är kemiskt
sett en ester mellan fettsyror och glycerol. Vilka fettsyror som finns i fettet beror på varifrån
det kommer. Animaliskt fett innehåller till största delen fettsyror med endast
enkelbindningar i kolkedjan (mättat fett). Detta gör att fettet är fast vid rumstemperatur.
Vegetabiliska fetter har normalt en eller flera dubbelbindningar i fettsyran (omättade fetter).
Detta får till följd att fettet är flytande (olja). Se Figur 2.
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Figur 2: (a) Animaliskt fett. (b) Vegetabiliskt fett.

Det finns tre huvudmetoder för att framställa tvål men alla bygger på samma kemiska
reaktion. Det som skiljer är temperaturen och hur man efterbehandlar tvålen.
Vad är det då som händer när man gör tvål?
När man blandar fett och natrium eller kaliumhydroxid (NaOH resp. KOH) kommer
hydroxidjonen (OH-) att bryta den sk. esterbindningen. Estern hydrolyseras (Figur 3). Det gör
att alla tre fettsyror ”lossnar” från glycerolen och man har fått tvål. Denna reaktion är så
starkt förknippad med tvålframställning att den kallas förtvålning.

Figur 3: Förtvålningsreaktionen

De som råkat få natriumhydroxid på huden har kanske märkt att huden bli hal. Det är för att
natriumhydroxiden reagerar med fettet på huden och bildar tvål som gör huden hal.

HUR FUNGERAR TVÅL?
Hemligheten ligger i tvålens dubbla natur. Den har en lång kolkedja som är fettlöslig (lipofil,
hydrofob) och den har en sida som är laddad och vattenlöslig (hydrofil). När tvålen hamnar i
vatten kommer kolkedjorna att dra sig mot varandra (de vill ju inte ha vatten runt sig)
samtidigt som den laddade sidan dras mot varandra. Det hela slutar med att det bildas en
liten ”boll” (micell) med kolkedjorna inåt och den laddade sidan utåt (Figur 4).
14
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Figur 4: En schematisk bild av en micell, i genomskärning. De runda cirklarna är den laddade delen av fettsyran
och ”trådarna” är kolkedjorna.

Den fettlösliga insidan av micellen passar utmärkt för att lösa fett och smuts och gör det
därmed lösligt i vatten.
En annan egenskap som tvål har är att sänka ytspänningen vilket gör att vattnet tränger in i
t.ex. tyg.
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TVÅL: HUR GÖR MAN DET?
LABORATIONSINSTRUKTION
Konsten att göra tvål skulle nog uppskattas av de flesta ifall man hamnar på en öde ö.
Grunderna är enkla men kräver lite tid (4-6 veckor) för att det ska bli en bra tvål. Själva det
aktiva momenten går ganska snabbt men tvålmassan man får ska stelna långsamt och
mogna för att bli riktigt bra. Det finns många olika recept på tvål. Oftast använder man
blandningar av olika fetter och oljor för att tvålen ska få bra egenskaper.
Här använder vi oss endast av cocosfett. Reaktionen går relativt snabbt och efter en dag kan
man se att tvålen börjar löddra trots att den inte är helt färdig än. Prova gärna andra recept.
OBS!!!
Utförandet använder sig av stark och varm natriumhydroxidlösning (lut) som är mycket
frätande. Använd diskhandskar och förkläde och torka bort allt spill omedelbart.
Om man får lut på huden ska man skölja länge med mycket vatten.
Mängden cocosfett man använder är inte så viktigt men man måste räkna om mängden
natriumhydroxid (NaOH) som man behöver.
För varje gram cocosfett behövs 0,19 g NaOH. NaOH ska lösas i så mycket vatten att man får
en ca. 30% lösning (dubbla mängden vatten jämfört med NaOH).
T. ex. om du vägt upp 83 g fett behöver du 83*0,19 = 15,7 g NaOH. Om vågen inte är så
noggrann så avrunda neråt. Lös NaOH i 30 mL vatten.
Du behöver:
•
•
•
•

Natriumhydroxid (NaOH, propplösare bör fungera).
Fett
Vatten
Rostfria kärl (aldrig aluminium)

Så här gör du:
1. Lös 19 gram NaOH i 40 mL vatten. (tar du mer vatten blir tvålmassan lösare).
OBS! Det blir varmt. Häll NaOH i vattnet och inte tvärt om. Häll i lite i taget och rör
om så att det inte bildas en hård kaka i botten. Låt svalna.
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2. Smält 100 g cocosfett och håll det vid ca 50 grader. Temperaturen är inte så viktig
men både fett och NaOH ska ha samma temperatur (inom några grader).
3. När NaOH lösningen har samma temperatur som fettet blandas dessa under kraftig
omrörning (elvisp fungerar bra). Häll i lite i taget.
4. Rör om till man ser ett tydligt spår (försvinner efter någon sekund) efter en sked el.
liknande som dras genom massan. Det tar ca 30 – 40 min.
5. Häll upp tvålmassan i en form klädd med plastfolie och låt stå i två dagar och isolera
formen med handdukar (förtvålningen fortsätter här).
6. Ta ut tvålen och skär upp den i lagom stora bitar och låt dem ligga och torka på ett
galler i 4 – 5 veckor. Under den här tiden sjunker pH i tvålen kraftigt.

Referenser:
http://millersoap.com/
http://www.cranberrylane.com/soapmaking.htm
http://www.soap-making-resource.com/index.html
http://www.shenet.se/recept/tvalfastkall.html
http://www.leijonhufvud.org/dokument/tval.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tvål
http://en.wikipedia.org/wiki/Soap
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DEN SURA MAGEN

LÄRARINFORMATION
För vem? Alla åldrar

Visste du att vår mage faktiskt alltid är sur? Fast inte för att den är arg, utan för att den har
ett lågt pH-värde. Det beror på att det i magsäcken finns en magsaft som är sur eftersom
den innehåller saltsyra (pH 1-3). Magsaftens två viktigaste uppgifter är att sönderdela maten
till mindre delar, samt att eliminera sjukdomsalstrande bakterier. Många bakterier trivs inte i
sura miljöer och dör därför när de stöter på den sura magsaften. Förutom saltsyra innehåller
magsaften bland annat pepsin, ett enzym som sönderdelar proteiner, och ett alkaliskt slem
som skyddar själva magsäcken mot den starka saltsyran.
Saltsyran som finns i magsäcken räknas som en passiv försvarsmekanism och är en viktig del
av vårt immunförsvar. Det är därför speciellt viktigt att ta hand om magen och se till att den
fungerar bra. Men trots att magen är väldigt tålig så händer det ibland att den blir orolig.
Ett exempel på orolig mage kan vara det som kallas för
halsbränna, eller sura uppstötningar. Då tränger lite av den
sura magsaften tillbaka upp i strupen och orsakar en obehaglig
brännande känsla. Besvären är oftast ofarliga och beror i
många fall på långvarig stress eller att man äter mycket av
någonting som magsäcken är känslig mot, till exempel något
väldigt surt.
För att bli av med halsbränna, så bör man först och främst se
över sina vanor, men för tillfällig lindring så finns det ett
läkemedel som heter Samarin.
Samarin fungerar som en slags buffert i magsäcken. För att förstå hur en buffert fungerar
måste man först veta skillnaden mellan en syra och en bas. En syra avger protoner, medan
en bas tar upp protoner. Om lika mycket syra och bas finns i samma lösning, som i en
buffert, så kommer syran att avge sina protoner till basen vilket gör att lösningen
neutraliseras. Kemiskt kan detta beskrivas med följande formel:
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Figur 1

pH beror på den omvända koncentrationen av protoner [H+] i en lösning, så när dessa
minskar (se Figur 1) så ökar pH enligt formeln: pH = -log10[H+]
När Samarin, som är en buffert innehållande olika syror och baser, kommer ner i magen så
neutraliseras en liten mängd av de syror eller baser som finns i magsäcken. Om det finns för
mycket syra i magsäcken, som kan vara fallet vid halsbränna, så kan det därför uppfattas
lindrande om syran minskar lite.
I laborationen kikar vi närmare på vad som händer med en sur, en neutral och en basisk
lösning om man tillsätter Samarin. Stämmer påståendet att Samarin fungerar som en buffert
och neutraliserar lösningarna?

[H+]
1
0.1
0.01
0.001
0.0001
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14

pH
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Livsmedel
Batterisyra
Saltsyra
Magsaft, citronjuice, vinäger
Grapefrukt, apelsinjuice, läsk
Tomatjuice, surt regn
Kaffe, mineralvatten
Urin, Saliv, Mjölk
Vatten (rent)
Havsvatten
Bakpulver, tandkräm
Ammoniak
Såpvatten
Blekmedel
Kaustiksoda (NaOH)
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DEN SURA MAGEN
LABORATIONSINSTRUKTION

Du behöver:
•
•
•
•

Samarin
4 Bägare
3 Lösningar med surt, neutralt och basiskt pH.
(t ex pH 3 – Coca-Cola, pH 6 - Mjölk och pH 8 Bakpulver i vatten)
pH-papper (eller pH-mätare)

Så här gör du:
Innan experimentet behövs några förberedelser:
• Gör i ordning de tre lösningarna med olika pH i var sin bägare. Mängderna kan vara
ganska små, till exempel 1 krm bakpulver per matsked vatten.
• Lös Samarin i en bägare enligt anvisning på paketet.

! Samarin är ett läkemedel och skall hanteras under uppsikt. Barn under 12 år skall inte
använda läkemedlet.

1. Ställ fram de tre olika lösningarna och testa med pH-papper vilket pH varje lösning har.
2. Mät även pH i samarinlösningen och tillsätt sedan denna till de andra lösningarna.
Notera gärna hur mycket som behöver tillsättas till varje bägare. Är det lika mycket?
3. Vad tror ni händer med lösningarnas pH? Mät igen och notera vad som hänt i bägarna.

Att fundera på:
Behövdes det tillsättas lika stor mängd Samarin i alla bägarna, eller kunde ni se en snabbare
skillnad i någon bägare?
Varför mår magen bra av att få i sig Samarin om den är väldigt orolig, till exempel för att den
är för sur?
Finns det någon annan lösning, om man inte vill äta läkemedel, för att få magen att må bra?
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TILLVERKNING AV GELKULOR OCH ALGINATMASKAR
LÄRARINFORMATION
För vem?

Alla åldrar. OBS! Maskarna och kulorna ska inte ätas!

Alginat är en vanlig tillsats inom livsmedelsindustrin och används då som ett
förtjockningsmedel. Exempel på livsmedel där alginat kan förekomma är sirap, såser och
olika ostprodukter men alginat kan även användas i läkemedel, kosmetika, krämer och
shampoo. Man kan hitta alginat i naturen och den kan utvinnas från alger som växer i haven
kring USA, Nya Zealand, Australien och Afrika. På en timme kan tången växa så mycket som
2,5 cm och när den är färdigväxt kan den bli så lång som 30 meter! Fyra gånger om året
skördas dessa plantor och mixas med vatten och salt för att kunna utvinna alginat.

Figur 5. Den kemiska strukturen för alginat

Alginat är en stor så kallad sampolymer som kan väga upp till 1 miljon g/mol (jämför detta
med en vattenmolekyl som bara väger 18 g/mol). Sampolymerer består av två eller flera
olika typer av enheter i polymerkedjan. I det här experimentet ska vi använda oss av en
laddad variant av polymeren, nämligen natriumalginat, för att illustrera hur polymerer kan
tvärbinda till varandra. Natrium kan bara binda en gång till alginat (se figuren nedan) men
om vi istället blandar natriumalginat med kalciumklorid så kommer natrium att byta plats
med kalcium. Kalcium kan binda två gånger, det vill säga till två olika polymerkedjor och
därmed bilda en tvärbindning emellan dem.
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Figur 2. Alginat med natrium bundet en gång till varje polymer innan gelen har bildats, och alginat bundet till kalcium efter
att gelen har bildats. Observera att kalcium har bundit till två olika polymerer vilket gör att en gel bildas.

Om dessa tvärbindningar bildas på tillräckligt många ställen byggs ett nätverk upp och en gel
bildas. Den gel som tillverkas i den här laborationen kommer att vara väldigt porös: Det
betyder att det kommer vara mycket plats mellan kedjorna och att det får plats mycket
vatten i gelen. Kalciumalginatgelen kommer att innehålla 99% vatten och bara 1% alginat!

Förberedelser
Kalciumklorid och natriumalginat kan köpas hos kemikalieföretag. Karamellfärg finns i
livsmedelsbutiker.
5% lösning av kalciumklorid, CaCl2
Lös upp 50 gram CaCl2 i 1 liter destillerat vatten.
2% lösning av natriumalginat
Blanda 6 gram natriumalginat i 300 ml destillerat vatten under omrörning i 15 minuter.
Tillsätt en liten mängd karamellfärg.

Om lösningen har fått en lägre viskositet kommer den inte längre kunna bilda en gel. Förvara
den därför i kylskåp.
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TILLVERKNING AV GELKULOR OCH ALGINATMASKAR
LABORATIONSINSTRUKTION
Natriumalginat är en laddad polymer som kan utvinnas ur viss typ av tång. Genom att byta ut
joner som finns runt polymeren kan man ändra dess egenskaper. I det här experimentet
byter man ut natriumjoner som bara kan interagera (växelverka) med en polymer mot
kalciumjoner som kan interagera med två polymerer. På så sätt skapar man bryggor mellan
polymererna och det kan bildas bildas ett nätverk, eller en gel. Sådana geler används till
exempel i vissa typer av läkemedel och livsmedel.

Du behöver:
5% lösning av kalciumklorid, CaCl2
•
• 2% lösning av natriumalginat
• Bägare
• Engångspipetter
Så här gör du:
1. Häll upp lösningen med kalciumklorid i en bägare.
2. Droppa i små kulor av alginatlösningen i din bägare, antingen med en pipett eller
med en glasspinne till exempel. Vänta ca 10-20 sekunder. Vad hände? (Observera att
det bara är ytan som har bildat en gel och att det fortfarande är en lösning inuti.)
3. Hur lång tid tar det innan hela kulan har bildat en gel?
4. Använd en pipett istället och ringla ner en mask i bägaren. Vänta 20-30 sekunder
innan du tar upp den. Hur lång tid tar det innan hela masken har blivit en gel?
Att fundera över:
Observera vad som händer med kalciumlösningen. Vad tror du att det beror på?
Se om du kan hitta alginat i några produkter hemma! (Tips: Alginat skrivs ofta som E400E404 om det finns i ett livsmedel.)
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