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D äggdjur och fåglar har en konstant kroppstem-
peratur som i de flesta fall är högre än omgiv-
ningens. Så är inte fallet hos fiskar. Fiskarna, lik-

som groddjuren, reptilerna och alla ryggradslösa djur, 
producerar ingen egen värme utan kroppstemperaturen 
styrs helt av omgivningens temperatur. Men hur går det 
ihop om det är minus 1,86 grader i vattnet? Den frå-
gan har min forskningsgrupp vid Göteborgs universi-
tet intresserat sig för. 

Uppvärmningen flyttar fisken
Med 32 000 kända arter utgör gruppen fiskar mer än 
hälften av alla ryggradsdjur på jorden. Fiskar kan leva i 
alla miljöer – från polartrakternas iskalla vatten till var-
ma källor där vattnet är upp till 43 grader varmt. En ef-
fekt av att fiskar tar upp syre ur vattnet via gälarna är att 
deras kroppstemperatur följer vattnets temperatur. Det 
innebär att fiskens enda möjlighet att påverka kropps-
temperaturen är att flytta sig mellan varmare och kal-
lare områden, något vi ser en tydlig effekt av idag, när 

Hur överlever man med en kroppstemperatur strax över fryspunk-
ten? En liten silverfärgad fisk som lever i Antarktis kan ge svaret. 
Forskning om den märkliga ishavsfisken Pagothenia avslöjar 
nämligen ett naturens under – och en bloddopare i världsklass. 

många havsområden sakta värms upp och fiskarter lång-
samt flyttar norrut mot kallare områden. 

Blodet som sirap
De fiskar som har absolut lägst kroppstemperatur av 
alla världens ryggradsdjur lever i våra polarområden, 
där både Arktis i norr och Antarktis i söder har ett ex-
tremt klimat, med långa, mörka och kalla vintrar. Fak-
tiskt har vattentemperaturen på många ställen runt den 
Antarktiska kontinenten legat på minus 1,86 grader de 
senaste 12 till 15 miljoner åren, med ingen eller liten va-
riation under enstaka år.

För att förstå hur fiskar kan leva här måste man för-
stå hur fiskens blodflöde styrs och fungerar. De flesta vet 
att vid låga temperaturer blir vätskor mer trögflytande. 
Det gäller även blod. För varje grads temperaturssänk-
ning ökar blodets tjockhet, viskositet, med två procent. 
För polarhavens fiskar blir detta ett problem: kylan gör 
blodet trögflytande som sirap, vilket anstränger hjärtat 
och ökar risken för blodproppar.  

Hur tjockt blodet är styrs av antalet röda blodceller 
– ju flera röda blodceller, desto tjockare blod. Eftersom 
de röda blodcellerna transporterar syre är mängden röda 
blodceller oerhört viktig för djurets överlevnad. Fisken 
behöver alltså många röda blodceller för att få mycket 
syre – men ju fler den har desto mer ansträngs hjärtat! 

Med hjärtat på fryspunkten

Den antarktiska isfisken Pagothenia borchgrevinki.
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Jagar och jagas
Ett fåtal av den antarktiska kontinentens 270 fiskarter 
har löst detta genom att de helt saknar röda blodcel-
ler. Dessa white-blooded fishes, eller isfiskar på svens-
ka, är de enda ryggradsdjuren i världen som saknar röda 
blodceller. 

Vår forskning fokuserar på gruppen red-blooded fish. 
Som namnet antyder har dessa fiskar röda blodceller, men 
i ovanligt låg andel – bara upp till 18 procent jämfört 
med uppåt 40 procent hos fiskar i varmare vatten. 

En av de arter vi studerar heter på latin Pagothenia 
borchgrevinki, och är en liten silverfärgad fisk som le-
ver i McMurdo-bukten nära forskningsstationen Scott 
Base på Rossön. Pagothenia är en aktiv fisk, som både 
jagar byten och själv jagas av sälar och pingviner. För att 
överleva måste Pagothenia alltså vara snabb och uthållig, 
vilket kräver ett väl fungerande hjärt-kärlsystem och en 
effektiv syretransport, vilket betyder många röda blod-
celler. Men hur klarar Pagothenian det utan att hjärtat 
överbelastas? Svaret är att den dopar sig. 

Bloddopning i världsklass
Under normala förhållanden har Pagothenia cirka 15 
procent röda blodkroppar i blodet. Men våra laborato-
rieförsök visar att om fisken stressas kan den på ett ögon-
blick öka andelen till över 33 procent! En närmare un-
dersökning avslöjar att Pagothenians mjälte har ovan-
ligt stor förmåga att lagra röda blodceller. När fisken 
jagar eller jagas och behöver extra syretransporterande 
förmåga, drar den ihop mjälten – och vips frigörs ”extra” 
röda blodceller. Under en kort stund utsätts hjärtat för 
en högre belastning, men när jakten är över och de ex-
tra blodcellerna inte behövs lagras de undan i mjälten, 
och andelen röda blodceller sjunker i blodet. 

Med andra ord har dessa fiskar en inbyggd förmåga 
att bloddopa sig när det gäller, och kan på så sätt mer 
än fördubbla sin syretransporterande förmåga. Översatt 
till mänskliga förhållanden handlar det om en bloddop-
ning i världsklass. Även människans mjälte kan ”kläm-
ma fram” röda blodceller, men bara några enstaka ex-
tra procent. Vi, eller snarare vissa skrupelfria elitidrot-
tare, får därför ta till andra metoder där priset kan bli 
högt – inte bara för hjärtat utan personligen genom av-
stängning och skam. 

Men fiskarna kan lugnt simma vidare, och fortsätta 
med sin livsnödvändiga bloddopning i världsklass.

Läs Mer:
Forskning om Antarktis fiskar, www.zoologi.gu.se

Michael Axelsson och erik sandblom på havsisen utanför scott Base – den sydli-
gaste platsen på jorden där man kan fånga fisk. Med upp till fem meter tjock is 
plus snötäcket, 20 minusgrader i luften och 1,86 minus i vattnet är pimpelfiske i 
Antarktis en utmaning.

fAktA oM isfisken PAgotHeniA
Pagothenia borchgrevinki är en abborrartad fisk i 
ordningen strålfeniga fiskar, och är en av cirka 270 
fiskarter vid Antarktiska kontinenten. Pagothenia 
har inget svenskt namn, men kallas på engelska för 
”bald nothothen”.

Pagothenia är en så kallad cryopelagisk fisk, 
vilket innebär att den simmar strax under isen, men 
den förekommer ända ner till 500 meters djup. Den 
lever på krill och djurplankton och kan bli upp till 
28 cm lång, men är vanligen en dryg decimeter och 
väger runt 100 gram. De saknar simblåsa och reglerar 
istället sin vikt i vattnet med hjälp av fett och ett lågt 
mineralinnehåll (kalcium) i skelettet.
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