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... visan handlar om okända djur.
Många är långa och svåra att fånga,
många syns inte men finns ändå!
Många är gula och fula och gröna och sköna
och röda eller blå.
Många är stora som hus eller så,
men de flesta är små,
mycket små, mycket små.
olle adolphson & Beppe Wolgers

Den gömda och okända
rikedomen

o lle Adolphson sjöng för mer än 50 år sedan Bep-
pe Wolgers rader i visan om okända djur. Text-
raderna är slående passande för att beskriva den 

enorma värld av mikroorganismer som finns i haven.

… syns inte men finns ändå
Mikroorganismer finns överallt, men vi ser dem sällan. 
De bakterier som vi oftast hör talas om är de som orsa-
kar sjukdom och elände. Men det är mycket få som är 
skadliga. De allra flesta är nyttiga, eller till och med livs-
viktiga, för andra livsprocesser. Utan mikroorganismer 
såsom bakterier, arkeer, fungi och protozoer skulle djur- 
och växtlivet på jorden sannolikt gå under.

… små, mycket små, mycket små
Förutom att de är minimala i storlek så är bakterier över-
lägset flest i antal och störst i mångfald jämfört med 
andra organismer. Under tre miljarder år har de hun-
nit utveckla en fantastisk artrikedom med komplexa ke-
miska processer, som bland annat fyllt atmosfären med 
syre. Det är mikroorganismer som driver omvandling-
en av ämnen i ekosystemets näringsväv, såsom kol, fos-
for, svavel och kväve.

… svåra att fånga
Även om bakterier dominerar i mångfald och antal och 
är så viktiga för alla näringsvävar så saknas det en hel 
del forskning om bakterier som finns i Östersjön, inte 
minst i sedimenten. Frågor om vilka som är aktiva vid 
vilka tillfällen, hur de samverkar, vilka funktioner de fyller 
och hur de påverkar havsmiljön saknar till stor del fort-
farande svar. Forskarens problem har varit, och är fort-

farande, att de allra flesta bakterier är ”svåra att fånga”, 
det vill säga vi vet inte hur vi ska odla dem.

Komma åt de gömda
Hur kommer man då åt dessa gömda bakterier? Det sätt 
som behövs för att studera hela det bakteriella samhäl-
let på en gång, med dess totala genetiska innehåll, kal-
las metagenomik. Det är alltså en analys av alla bak-
teriepopulationer på en gång. Tack vare metagenom-
ik undviker vi problemet med att inte kunna odla var-
je enskild bakteriepopulation. Även om andra moleky-
lära metoder kan ge mycket bra information om en-
skilda gener så är det bara med hjälp av metagenomik 
som vi kan få en bild av det totala genetiska innehållet 
i hela det bakteriella samhället och jämföra det mellan 
flera olika miljöer.

nya verktyg
Ur havsvatten eller sediment isoleras dna från hela det 
mikrobiella samhället. Detta kan sedan analyseras på oli-
ka sätt. Man kan läsa av den genetiska informationen 
med hjälp av någon av de nya hypereffektiva sekvense-
ringsmetoderna. Miljontals sekvensfragment analyse-
ras för att kunna identifiera gener och genkluster. Det-
ta ger en bild av de olika mikroorganismerna och vil-
ka gener som finns i en viss miljö. Vi kan sedan jämföra 
detta med andra metagenom som finns i olika databa-
ser och få svar på frågor såsom; finns det fler klorfenol-
nedbrytande gener i sediment från Cape Evans i Ant-
arktis jämfört med sediment utanför Västervik?

För att ta reda på vilka gener som är ”påslagna” el-
ler aktiva kan vi göra samma sak, men med rna istället 
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för dna. Vi får då en uppfattning om vilka mikrobiella 
funktioner som är aktiva just vid provtagningstillfället, 
exempelvis kvävefixering eller koldioxidupptagning.

... handlar om okända
För att ta tillvara den enorma mångfald av okända en-
zymer och ämnen som de mikrobiella samhällena i ha-
vets sediment kan erbjuda, och som vi kan ha stor nyt-
ta av, kan metagenomik användas på ytterligare ett sätt.
Metagenomet sätts in i ett så kallat bibliotek, metage-
nombibliotek. Där kan vi sedan leta bland miljontals 
fragment efter en viss förmåga och på så sätt hitta nya 
ämnen och proteiner, exempelvis enzymer som skul-
le kunna användas för nedbrytning av föroreningar, el-
ler för att rena vatten, eller kanske skydda grödor mot 
mögelangrepp.

spännande upptäckter
Metagenomik är ett kraftigt växande forskningsfält och 
har redan bidragit till flera nya spännande upptäckter 
av tidigare okända funktioner i ekosystemet. Forskare i 
usa upptäckte att ett protein, proteorhodopsin, fanns i 
en havsvattenbakterie och att det var viktigt för att  fånga 
solljuset. Detta ger i sin tur bakterien energi så att den 
kan ta upp kol i form av koldioxid ur vattnet och där-
med tillväxa. Andra forskare har senare funnit att pro-
teorhodopsin finns i många olika bakterier i de flesta 
av världens hav, även i Östersjön. Detta gav en ny vik-
tig pusselbit i kunskapen om kolets och koldioxidens 
globala kretslopp.

rikedom i östersjön
Vi har tidigare visat att även Östersjöns kustnära se-
diment har en enorm bakterieflora. I denna mångfald 
har vi hittat nya enzymer från okända bakterier, bland 
annat fettnedbrytande lipaser som fungerar i kyla och 
kan användas i tvättmedel eller för miljövänlig apparat- 
rening inom kemisk industri. I ett samarbete mellan 
forskare på Södertörns högskola och Stockholms uni-
versitet undersöker vi hur mikroorganismerna och de-
ras funktioner kan påverkas av att havet blir mer syre-
fattigt. I en studie jämför vi olika metaboliska gener vid 
olika vatten- och sedimentdjup av varierande syreinne-
håll. Här ingår den av andra relativt nyupptäckta pro-
cess där vissa anaeroba bakterier omvandlar ammonium 
till kvävgas som sedan kan ”pumpas ur” havet. Hur vik-
tig processen är för Östersjöns kväveomvandling åter-
står att undersöka.

nya utmaningar
Liksom i de flesta metagenomikstudier visar det sig att 
många av de gener vi hittar i Östersjön ännu är okända. 
Vilken funktion har de? Är de ekologiskt viktiga? En 
förutsättning för att få svar på detta är att forskarsam-

hället världen över delar med sig av sina metagenomik-
resultat i de stora databaserna. Det är också viktigt att 
informationen standardiseras.

En av utmaningarna är att generera tillräcklig dator-
kapacitet för att statistiskt analysera och tolka den enor-
ma mängd information som produceras i en allt snab-
bare takt. En annan viktig uppgift är att sätta in resul-
taten i vettiga ekologiska sammanhang. Det räcker inte 
med kunskapen om vilka gener som finns, vilka funktio-
ner de har och vilka som är aktiva. Vi behöver veta hur 
de mikrobiella aktiviteterna påverkar havets biogeoke-
mi och ekologi, och hur dynamiska de mikrobiella eko-
systemfunktionerna är. För att få svar på detta krävs en 
bra mix av mikrobiella ekologistudier tillsammans med 
studier av fysiologi, biogeokemi, systemekologi, natur-
geografi och klimat.

text sara sjöling och Petter thureborn, institutionen för livsve-
tenskaper, södertörns högskola
tel 08-608 47 67 och 08-608 46 47
e-post sara.sjoling@sh.se och petter.thureborn@sh.se

en sedimentprovtagare kommer upp från havets botten.

en enorm mångfald av mikroorganismer kan dölja sig i ett 
enda prov från östersjöns sediment.
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