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MIKROORGANSIMERNAS BETYDELSEFULLA 
ROLL I ÖSTERSJÖN

Kunskap om de minsta beståndsdelarna i Östersjön är en förutsättning för ett friskare hav. 
Det menar professor Birgitta Bergman som sedan våren 2011 leder ett forskningsprogram om 
mikroorganismens roll i Östersjön. Fram till idag har programmet identifierat ett mycket stort 
antal mikroorganismer som kan ge forskarvärlden den heltäckande baskunskap som behövs 
för en bättre förvaltning av vårt gemensamma innanhav.

I maj 2011 startade 
projektet ”Att se det 
lilla är att förstå 
det hela - mikroor-
ganismernas roll i 
Östersjön”1, förkortat 
MiMeBS, vid Stock-
holm universitet under 
ledning av professor 
Birgitta Bergman och 
professor Craig Venter 
vid J. Craig Venter 

Institute (JCVI) i USA. Syftet med projek-
tet är att ta reda på vilka mikroorganismer 
som finns i Östersjön, hur de beter sig och 
påverkar övriga livet i och runt havet, men 
också hur organismerna i sin tur påverkas av 
yttre förändringar i miljön. Mikroorganismer 
innefattar allt från plankton, cyanobakte-
rier (blågröna alger) och bakterier, till olika 
typer av virus. Målet är att bättre förstå hur 
livet i Östersjön hänger ihop och få ut viktig 
information om hur miljön i havet på sikt ska 
kunna förbättras. 

- Alla organismer i havet är en del i ett större 
nätverk och därmed beroende av varan-

dra. Det vi undersöker är nätverkets minsta 
beståndsdelar, dvs. hur förutsättningarna 
för liv i Östersjön ser ut. Men för att veta 
hur allt hänger ihop måste vår kunskap om 
vilka mikroorganismerna är och vilken roll de 
spelar i Östersjöns biologi öka, en aspekt som 
till dags dato ofta negligerats, säger Birgitta 
Bergman.

De små organismerna, som inte ens går att se 
med blotta ögat, bidrar med energi och viktiga 
näringsämnen som kol och kväve som be-
hövs för att andra betydelsefulla organismer, 
som t.ex. fiskar och skaldjur, ska kunna leva i 
havet.

- Vi vet nu att upp till 50% av biomassan i 
världshaven utgörs av mikroorganismer. Nu 
vill vi veta hur det ser ut i Östersjön. Om vi inte 
känner till de minsta aktörerna i havet, som 
fungerar som basen i hela näringskedjan, hur 
ska vi då kunna veta hur vi ska ta hand om 
havet? säger Birgitta Bergman. 

Havets minsta aktörer
Våren 2003 initierade professor Craig Ven-
ter en flerårig expedition vid namn Global 

Professor Birgitta Bergman

1 ”Analyses of microbial populations in the Baltic Sea through environmental 
metagenomic sequencing” (MiMeBS).
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Ocean Sample (GOS) Expedition för att ta 
reda på vilka mikroorganismer som finns 
i världshavens ytvatten. Genom att intro-
ducera en sekvenseringsmetod, kallad 
metagenomanalys (storskalig kartläggning 
av mikroorganismernas DNA), identifierade 
Craig Venter och hans team ett enormt stort 
antal mikroorganismer, gener och proteiner 
som ingen tidigare visste existerade. Tidi-
gare uppfattades haven som näringsfattiga 
”öknar”. Expeditionen blev en ”ögonöppnare”  
och visade att mikroorganismer spelade en 
avgörande större roll för allt liv i världshaven. 

Birgitta Bergman, som bedrivit omfattande 
forskning kring mikroorganismer, framför 
allt cyanobakteriers roll i både Östersjön och 
i tropiska hav, insåg i och med dessa upp-
täckter att metagenomanalys var en ytterst 
kraftfull metodik för att även identifiera 
mikroorganismer och deras roll i den mycket 
speciella brackvattenmiljö som Östersjön 
erbjuder. 

År 2009 deltog därför medlemmar ur Birgitta 
Bergmans grupp i en expedition genom hela 
Östersjön,  i samarbete med teamet vid JCVI. 
Tack vare samarbetet fick MiMeBS-pro-
grammet tillgång till sekvenseringsmetoder 
vid en av världens främsta sekvenseringsen-
heter (kartläggningsenheter).

- Vi fick därmed en helt unik inblick i en för 
oss okänd mikrobiell värld i Östersjön. Jag 
brukar likna den vid de inblickar som män-
niskan får vid dykexpeditioner i tropiska hav 
eller vid rymdresor, dvs. man får insyn i en 
värld som är helt okänd för att den inte syns 

eller är tillgänglig, säger Birgitta Bergman.

Under resan togs 200 liters vattenprover, 
från Torneträsk i norr till västkusten i söder, 
för att ta reda på vilka mikroorganismer som 
finns i Östersjön. Därefter filtrerades vattnet 
genom tre filter med hål i olika storlekar. På 
så sätt storlekssorterades  mikroorganis-
merna i små, mellan och stora mikroorga-
nismer och i virus. Därefter sekvenserades 
(kartlägga) organismernas DNA som sedan 
sorterades och kombinerades. Med hjälp av 
de insamlade DNA-sekvenserna och omfat-
tande datoranalyser (så kallad bioinforma-
tik) kunde mikroorganismerna så småning-
om identifieras.

”Metoden är styrkan i programmet”
Fram till idag har projektet tagit fram en 
databank som består av inte mindre än 50 
miljarder nukleotider (dvs. byggstenar från 
mikroorganismernas DNA), som represente-
rar Östersjöns mikroorganismer. Databan-
ken tillhör nu en av de största databaserna 
på naturliga populationer i världen. Det 
har lett till att man kunnat identifiera både 
kända och ett mycket stort antal tidigare 
okända mikroorganismer i havet. Data 
från MiMeBS-programmet visar att det 
finns både ett oväntat stort antal och en 
mycket rik genetisk mångfald av plankton, 
bakterier, cyanobakterier och virus i Öster-
sjön – mikroorganismer som ingen tidigare 
uppmärksammat. Dessutom har det visat 
sig att organismerna lyckats anpassa sig till 
innanhavets speciella brackvattenmiljö. 

- Vi har t.ex. upptäckt att det är mycket små 
encelliga cyanobakterier som dominerar i 
Östersjön, inte de större typerna som blom-
mar. De har också en helt ny typ av gener 
som fångar in ljus, vilket tyder på att de har 
en unik kapacitet att anpassa sig till Öster-
sjöns speciella ljus- och miljöförhållanden, 
säger Birgitta Bergman.

Metagenomanalys genererar stora mängder 
data på mycket kort tid och ger forskarna 
möjlighet att identifiera mikroorganismer i 
varje vattendroppe (varje vattendroppe kan 
innehålla 1000-tals mikroorganismer).

- Det är metoden som är styrkan i program-

Forskare från projektet MiMeBS.



WWW.BALTICSEA2020.ORG

met. Vi behöver inte använda mikroskop eller 
odla dem, utan bara ta in vattenprover och 
ta ut mikrobernas DNA. Den mängd data och 
information vi genererar är obegripligt stora 
om vi jämför med hur analyser gått till under 
tidigare decennier, säger Birgitta Bergman.

Den andra fasen

Nu är MiMeBS-programmet inne i sin andra 
fas där fokus ligger på att sekvensera vat-
tenprover från Östersjön insamlade under 
juni-september år 2011 och 2012. Ett viktigt 
mål i denna fas är att undersöka orsaker (pro-
cesser) som gör att cyanobakterier ”blommar” 
varje sensommar, för att senare kollapsa. 
Birgitta Bergman förklarar att en negativ 
konsekvens av alltför stora blomningar som 
kollapsar, är att både stora mängder kväve 
och fosfor frisätts vilket kan ge upphov till 
utbredningen av syrefria bottnar.

- Kunskap om vilka faktorer som initierar 
blomningarna och framför allt vad som leder 
till deras kollaps kan hjälpa forskarna att 
hitta metoder som minskar konsekvenserna 
av blomningar i framtiden, säger Birgitta 
Bergman.

Vidare undersöker projektet förekomst av ett 
toxin, kallat BMAA, vilket produceras av cya-
nobakterier.  BMAA förs upp i näringskedjor 
till t.ex. djurplankton och fisk. Risken finns då 
att toxinet överförs till människan via födan 
där det kan förorsaka allvarliga sjukdomar 
såsom ALS och Alzheimers. 

- I samarbete med forskare vid Karolinska 

sjukhuset testar vi för närvarande om BMAA 
förekommer i patienter som drabbats av ALS. 
Vad händer t.ex. i framtiden om vi får ett var-
mare klimat? Kommer det gynna cyanobak-
terieblomningar och därmed produktionen av 
BMAA och bli ett större hot mot människan? 
Det är något som vi också försöker ta reda på, 
säger Birgitta Bergman.

Ökad kunskap om Östersjön
MiMeBS-programmet har idag uppmärksam-
mats i olika medier för sin unika forskning, 
men även i viss mån blivit kritiserad. Enligt 
traditionen, berättar Birgitta Bergman, är 
forskare vana att först ha en teori som sedan 
testas experimentellt för att se om teorin 
håller.  

- Vi gör lite tvärt om. Med metagenomik erhål-
ler vi först ”svaren” för att därefter testa vad 
det betyder. Men redan idag har storskalig 
sekvensering blivit en accepterad, effektiv 
och tidsbesparande metod, och allt fler fors-
kare världen över inser de stora fördelarna 
med den här typen av metodik, säger Birgitta 
Bergman.

Framöver kommer databasen även att vara 
tillgänglig för andra forskare runt om i värl-
den. Enligt Birgitta Bergmans beräkningar 
kommer den kunskapsbas som MiMeBS-pro-
grammet genererat och representerar, räcka 
i decennier och utöka kunskapen om vårt 
innanhav inte bara idag utan lång tid framö-
ver. Med den utvecklingen kommer kunska-
pen om Östersjöns biologi  öka och kunskap 
från MiMeBS-programmet användas för bl.a. 
övervakning av Östersjöns vatten och vatten-
kvalité, men också till framtagandet av mer 
direkta, känsligare och därmed effektivare 
monitoringsystem i miljöövervakningen.

- Jag är övertygad om att vi har hittat en me-
tod som utan tvekan kan hjälpa oss att ge den 
heltäckande kunskap som vi behöver för att 
kunna förbättra miljön i Östersjön, avslutar 
Birgitta Bergman.

MiMeBS-programmet finansieras av 
BalticSea2020 och Stiftelsen Olle Engkvist 
Byggmästare. 
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