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Domän Bacteria
Det finns en mängd arter av bakterier, flertalet ännu inte 
beskrivna, och variationen i energi- och ämnesomsättning 
är stor. I en liten volym av exempelvis jord eller naturvatten 
finns tusentals olika slags bakterier, de flesta säkert okända 
för forskare. Tidigare har det krävts att bakterier odlats för 
att deras metabolism och genom ska kunna kartläggas, men 
många bakterier är svåra att odla och hittills har endast 
cirka femtusen olika arter beskrivits. Ett nytt forskningfält, 
metagenomik, handlar om att i stället förutsättningslöst 
analysera DNA-innehållet i olika naturliga miljöer. 

Mer är sex miljoner nya gener och tusentals nya pro-
teinfamiljer har upptäckts och tusentals nya enzymer 
har beskrivits i prover från havsvatten. Resultaten kom-
mer från en världsomspännande vetenskaplig expedition 
ledd av forskaren Craig Venter (se s 8). Under expeditio-
nen med Sorcerer II har prover tagits på havsvatten runt 
om hela jordklotet med 200 nautiska mils mellanrum.  
Proverna har filtrerats genom successivt allt fin maskigare 
filter. De hittills publicerade resultaten bygger på analy-
ser av DNA från det filter som huvudsakligen fångat 
upp bakterier och virus. 

Genom analyserna har förståelsen ökat för hur pro-
teiners och proteinfamiljers funktioner förändrats med 
tiden. Till exempel finns det strukturer hos många av 
proteinerna i proteinfamiljerna från bakterier som lik-
nar strukturerna hos eukaryoternas proteiner. Man kan 
därför anta att ett flertal av dessa proteinfamiljer fanns 
redan innan de tre domänerna utvecklades. Dessutom 

har man upptäckt många nya proteiner som skyddar 
bakterier och virus från att skadas av UV-strålning 

Även vi människor har naturligt en mängd bakte-
rier både utanpå kroppen och exempelvis i tarmarna. 
Uppskattningsvis finns det mellan 500 och 1000 olika 
bakteriearter i tarmkanalen. Nyttiga bakterier hjälper 
till att bryta ner maten, medan andra bakterier kan or-
saka skada. Exempelvis beror magsår på bakterien Heli-
cobacter pylori. Totalt sett finns det mer än tio gånger så 
många bakterieceller i människans kropp som det finns 
mänskliga celler. Ett projekt för att beskriva det ekosys-
tem av mikroorganismer som finns hos en människa har 
nyligen påbörjats. Genom att studera det mikrobiella 
samhället hos människor av olika ålder och hälsostatus 
hoppas forskare få klarhet i hur mikroroganismer ökar 
eller minskar risken för olika sjukdomar. Säkert har 
mikroorganismer större betydelse än vi vet om i dag. 

Energi från solen
Fotosyntes förekommer i dag hos olika typer av bak-
terier och hos alger och växter. Fotosyntesen uppkom 
troligen tidigt i livets historia. I de första formerna av 
fotosyntes bildades inte syre och det finns fortfarande 
olika slags bakterier med fotosyntes som inte bildar syre, 
se försök på s 22. Det var först när cyanobakterierna 
uppkom som syre började produceras. 

Cyanobakterie av släktet Anabaena
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Winogradskykolonner kan användas för att visa exempelvis fotoauto-
trofa bakterier och för att illustrera svavelomsättning i aeroba och 
anaeroba miljöer. Kolonnerna ovan har utvecklats olika beroende på 
skillnader i grundmaterial och tillsatser. Den vänstra kolonnens röda 
färg visar att det finns purpurbakterier, sannolikt av typen fotoautotrofa  
 purpursvavelbakterier. Den gröna färgen i kolonnen t.h. indikerar foto-
autotrofa gröna svavelbakterier troligen tillsammans med cyanobakte-
rier. Den svarta färgen i nedre delarna av kolonnerna visar på anaerob 
miljö och sulfat- och svavelreducerande bakterier. 

Försök med bakterier

Laborationerna nedan beskrivs utförligt på www.biore-
surs.uu.se, se Skolprojekt Linné och Bioteknik i skolan.

Bakterier som använder ljus
När organismer utvecklades, som kunde ta vara på 
 energin från solen för att tillverka energirika ämnen, 
innebar det en stor urvalsfördel för dessa organismer. 
Gröna växter och cyanobakterier genomför fotosyntesen 
på samma sätt. Andra former av fotosyntes förekommer 
hos purpurbakterier, gröna svavelbakterier och gröna 
icke-svavelbakterier. 

Ett enkelt och bra försök som visar olika slags foto-
syntetiserande bakterier är att tillverka en Winogradsky-
kolonn, ett miniatyrekosystem där ett brett spektrum av 
bakterier kan leva under lång tid. 

Sediment och vatten hämtas från exempelvis en dyig 
sjö eller havsvik. Sedimentet blandas med cellulosa (t.ex. 
papper), kalciumkarbonat, ammoniumklorid, kalium-
divätefosfat och kalciumsulfat. Ett mätglas eller en smal 
glasburk fylls till hälften med blandningen och vatten 
tillsätts från samma miljö. Kolonnen får sedan stå belyst 
av en vanlig glödlampa under några veckor. 

I kolonnens övre del är miljön syrerik med organis-
mer som exempelvis alger och cyanobakterier, medan 
miljön successivt blir allt mer anaerob nedåt i kolonnen 
beroende på att bakterier förbrukar det syre som från 
början fanns i sedimentet. De anaeroba bakterierna i ne-
dre delen av kolonnen reducerar sulfat till den giftiga och 
illaluktande gasen divätesulfid. Divätesulfid kan i sin tur 
användas av fotosyntetiserande bakterier (purpurbakte-
rier och gröna svavelbakterier) som elektrondonator vid 
tillverkning av kolhydrater från koldioxid. Koldioxiden 
bildas i kolonnen av bakterier vid nedbrytning av det 
organiska materialet. Reaktionsformeln nedan visar fo-
tosyntesen hos cyanobakterier, alger och växter:

6CO2 + 6H2O + ljus              C6H12O6 + 6O2  

Fotosyntesen hos purpurbakterier och gröna svavelbak-
terier avviker på så sätt att divätesulfid är elektrondona-
tor och svavel bildas i reaktionen, jämfört med att vatten 
är elektrondonator hos växter och syre bildas. Reaktio-
nen ger möjlighet för bakterierna att reducera koldioxid 
till användbart cellmaterial.

Olika arter av bakterier kommer att återfinnas på 
olika nivåer i kolonnen beroende på hur bra de tål divä-
tesulfid. Överst i kolonnen och längs den sida som är 
vänd mot ljuset lever fotosyntetiserande organismer. 

Från kolonnens övre del och nedåt kan ofta följande 
färgskiftningar och organismer återfinnas:

Blågrön-grön zon: alger, cyanobakterier•	
Röd zon: purpurbakterier •	
Grön zon: gröna svavelbakterer•	
Svart zon (med utfälld järnsulfid): sulfat- och sva-•	
velreducerande bakterier

Studera och iaktta

Studera kolonnen regelbundet under cirka sex veckor. 
Ge några exempel på bakterier som kan finnas i •	
kolonnen med ledning av färgnyanserna. 
Vilka energikällor utnyttjar dessa organismer? •	
Jämför kolonnen med naturliga miljöer.•	
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Överallt finns det bakterier!
Pröva att odla upp bakterier från omgivningen på agar-
plattor med ett allsidigt näringsmedium. Undersök ex-
empelvis:

bakterier från luften genom att låta agarplattor stå •	
öppna under en viss tid i olika miljöer.
bakterier från ytor genom att trycka olika föremål •	
mot agarytan. 
extrakt av olika jordar.•	

material

petriskålar, Nutrient agar (NA) eller annat allsidigt nä-
ringsmedium
 
Hitta enstaka bakterier
Ibland vill man skilja ut enstaka bakterier från en bland-
ning av många olika arter och odla upp en renkultur 
av denna bakterie. Det är också viktigt att kontrollera 
bakteriekulturer så att de inte kontamineras av okända 
bakterier. I båda fallen använder man en metod där man 
successivt späder ut bakterierna från blandningen. Me-
toden används också i den forskning som beskrivs på 
sidan 5 som handlar om att följa successiva genetiska 
förändringar hos bakterier.

Använd ympnål och gör upprepade utstryk på en 
agarplatta. Bränn av ympnålen mellan varje utstryk. Ett 
foto som visar resultatet efter det att plattan inkuberats 
visas till höger. 

material

Bakterier hämtade från lösning eller platta, platta med 
Nutrient agar (NA) eller annat allsidigt näringsmedium, 
ympnål, gasolbrännare

Agarplattan har stått öppen och bakterier har fallit ned på 
ytan. Varje koloni härstammar från en enda bakterie som 
genomgått successiva delningar och bildat en koloni. 

Säkerhet vid arbete med bakterier

Ta hänsyn till följande säkerhetsaspekter vid de försök 
som beskrivs på detta uppslag. På www.bioresurs.uu.se/
säkerhet finns anvisningar för mikrobiologiskt arbete 
som utarbetats i samarbete med Arbetsmiljöverket. Här 
finns också förslag till en blankett att använda vid risk-
bedömning.

1. Bakterier som använder ljus
Inga farliga kemikalier används. När du tömmer kolon-
nen, använd handskar och sörj för god luftväxling.

2. Överallt finns det bakterier
Agarplattor med okända mikroorganismer ska tejpas 
igen innan inkuberingen och får sedan inte öppnas igen. 
Efter avläsning ska plattorna destrueras genom till ex-
empel autoklavering.

3. Hitta enstaka bakterier
Odla inte upp okända bakterier. Använd endast klass 
I-organismer. Försöket kräver vana vid mikrobiologiskt 
arbete.

Utstryk av Micrococcus luteus. Tre successiva utstryk har 
gjorts. Det tredje utstryket visar enskilda kolonier. Varje 
koloni härstammar från en enda bakterie. Utstryket visar 
att det bara finns en sorts bakterie på plattan. 
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och har en konkurrensfördel i förhållande till alger som 
inte klarar av denna process. Cyanobakterierna gynnas 
därför av låga kvävehalter. Forskare anser att den mängd 
kväve som cyanobakterierna tillför Östersjön genom 
kvävefixering till och med kan vara lika stor som den 
kvävemängd som tillförs beroende på mänskliga akti-
viteter. 

Cyanobakterierna är nödvändiga för livet på jorden 
samtidigt som massförökningen av cyanobakterier med-
för problem. De är viktiga som en näringsbas i haven 
och kvävefixeringen är nödvändig för att ge biologiskt 
tillgängliga kväveföreningar.

En fascinerande gåta
På ön Guam i västra Stilla havet drabbas befolkningen 
av en sjukdom med symtom som liknar ALS, Parkin-
sons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Orsaken till 
sjukdomen var länge okänd men nu anser man att den 
beror på ett gift som bildas av cyanobakterier som lever 
i symbios med kottepalmer. Giftet koncentreras i kot-
tepalmens frön. Dessa äts av flygande hundar som i sin 
tur är en mycket uppskattad delikatess för befolkningen, 
som kokar dem i kokosnötsmjölk och äter de flygande 
hundarna hela. För varje steg i näringskedjan koncen-
treras giftet och mängden gift hos befolkningen blir så 
hög att skador på nervceller i hjärnan uppkommer. Det 
gift som finns i cyanobakterierna på Guam finns också i 
många andra arter av cyanobakterier. 

Vätgas – morgondagens energi?
Hur ska vi klara energiförsörjningen i Sverige och värl-
den? Varken olja, kol, kärnkraft, vattenkraft, biobräns-
len eller vindkraft är utan miljöproblem. Önskvärt vore 
att som fotoautotroferna kunna ta vara på energi direkt 
från solen. Många forskare studerar fotosyntesen för att 
lära sig mer om hur solenergi används vid tillverkning av 
energirika kolhydrater. Med utgångspunkt i fotosynte-
sen hos levande organismer pågår försök med att desig-
na artificiella system för energiproduktion. Är artificiell 
fotosyntes med produktion av vätgas kanske lösningen 
på energiproblemen? 

Vätgas bildas av cyanobakterier som en biprodukt 
vid kvävefixering. Eftersom vätgasen är energirik och 
kan användas av bakterierna, så återvinner de som regel 
den producerade vätgasen och ingen vätgas kommer ut i 
omgivningen. Forskning pågår vid bland annat Uppsala 
universitet med att frikoppla vätgasproduktionen för att 
eventuellt i framtiden kunna använda vätgas från cyano-
bakterier som energikälla. 

Cyanobakterier

Upptäck cyanobakterierna och du märker att spåren le-
der mot de mest oväntade håll. Det kan handla om allt 
från att lösa problemen med algblomning i Östersjön 
till att förstå varför befolkningen på Guam, en ö i västra 
Stilla havet, drabbats av allvarliga hjärnskador. 

Cyanobakterier finns över hela jorden och i olika 
slags miljöer, men de flesta arterna finns i sötvatten. 
Vissa arter lever i symbios, exempelvis tillsammans med 
svamp i lavar. Cyanobakterier kan även leva tillsammans 
med mossor. De skiljer sig från andra fotosyntetiserande 
bakterier genom att i likhet med växterna ha klorofyll a. 
De har även andra färgämnen exempelvis det blå färg-
ämnet fykocyanin som tillsammans med klorofyll ger en 
blågrön färgton åt de flesta cyanobakterier.

Viktigt utvecklingssteg
Det var först när cyanobakterier utvecklades som foto-
syntes med syreproduktion uppkom. Produktionen av 
syre fick stora konsekvenser för livet på jorden som hit-
tills varit anpassat till en anaerob miljö. Syrgasen rea-
gerade med lösta järnjoner och bildade järnoxid som 
fälldes ut till sediment. Sedimenten hårdnade efterhand 
till järnhaltiga bergarter. Åldersbestämning av bergar-
terna visar att denna process startade för cirka 2,7 mil-
jarder år sedan. När allt tillgängligt järn reagerat med 
syre ökade syrehalten i atmosfären och katastrofen för 
många anaeroba bakterier var ett faktum. Många syre-
föreningar är  farliga,  exempelvis väteperoxid och syre-
radikaler reagerar med DNA och andra makromolekyler 
och skadar därför levande organismer. 

Syrgasen i atmosfären har på många sätt betydelse för 
livet på jorden inte minst genom att en syrerik atmosfär 
är förutsättningen för att ett ozonskikt ska kunna bildas. 
Detta hindrar farlig UV-strålning från att nå jordytan 
och därmed ges möjlighet till ett liv på land.

För mycket fosfor och för lite kväve
När det bildas en grön soppa i sjöar och hav, så kallad 
algblomning, kan det bero på massförekomst av cyano-
bakterier. Att bada i eller dricka sådant vatten kan vara 
farligt eftersom cyanobakterier ibland bildar giftiga äm-
nen. I Östersjön återkommer algblomningar med cya-
nobakterier regelbundet varje sommar och en diskus-
sion har pågått under lång tid om hur detta problem ska 
lösas. Man anser nu att algblomningen gynnas av höga 
halter fosfor, låg halt oorganiskt kväve och varmt vatten. 
Många arter av cyanobakterier kan fixera luftens kväve 
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Uppgifter

Problemet med algblomning i Östersjön 1. 
är mycket komplicerat och beror på 
många faktorer. Diskutera orsaker, sam-
band och förslag till lösningar. 
Hur yttrar sig sjukdomar som ALS, 2. 
Parkinsons sjukdom och Alzheimers 
sjukdom och vilka skador får de drabbade 
patienterna? 
Hur fungerar fotosyntesen? Hur kan man 3. 
utnyttja kunskap om fotosyntesen för att 
få fram vätgas via artificiell fotosyntes? 
Studera planktonprov och sök efter olika 4. 
slag av cyanobakterier. Cyanobakterier 
har små celler och vanligen en blågrön 
färg.
Odla cyanobakterier i näringslösningar 5. 
utan kväve och med olika halt av fosfor.
Separera plastidfärgämnen med pappers-6. 
kromatografi och jämför organismer som 
hör till olika grupper (cyanobakterier, alger, 
gröna växter). Hos fotoautotrofer fångas 
energin i ljuset upp av speciella pigment-
proteinkomplex. De pigment som framfö-
rallt absorberar ljuskvanta till fotosyntesen 
är klorofyllerna. Dessutom finns ytterligare 
pigment som är röda och gula – antocya-
ner, karotenoider och xantofyller. Deras 
funktion kan vara att locka pollinatörer 
till blomväxter eller att hjälpa klorofyll att 
fånga in ljus, men de kan också skydda 
växten mot för mycket ljus. De flesta pig-
ment kan separeras med papperskromato-
grafi. På resurscentrums webbsida beskrivs 
hur det går till att separera, isolera och 
identifiera de viktigaste plastidpigmenten 
hos några olika fotoautotrofer. Pigment-
sammansättningen hos olika grupper av 
autotrofer jämförs och visar släktskapet 
mellan organismgrupperna.  

Laborationerna beskrivs utförligt på www.bio-
resurs.uu.se, se Skolprojekt Linné.

Heterocyst med 
kvävefixering 

Akinet (spor) 

Oscillatoria

Encellig cyanobakterie

Homoeothrix

Anabaena

linnélektioner •  idéhäfte 6 – Efter Linné •  www.bioresurs.uu.se     25    




