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Livet på jorden domineras av livsformer som är osynliga för blotta ögat. Mikroorganismer är inte bara 
viktiga att studera för medicinska ändamål, utan också för att lära oss mer om hur livet såg ut vid 
begynnelsen. Eftersom mikroorganismer var de första livsformerna på jorden så kan vi lära oss om hur 
livet utvecklades genom att jämföra DNA sekvenserna hos de mikroorganismer som vi hittar idag. 
Speciellt om vi undersöker mikroorganismer från miljöer som liknar jordens ungdom, såsom 
hydrotermiska källor. 

Livet på jorden brukar enligt biologins regler delas upp i tre domäner: Bakterier, Arkeer och 
Eukaryoter. Bakterier och Arkeer har till skillnad från Eukaryoter ingen cellkärna och producerar sin 
energi på annat sätt än med hjälp av mitokondrier och kloroplaster, som vi och de andra Eukaryoterna 
har. Arkeerna upptäcktes så sent som år 1977, då den första jämförande studien av DNA sekvenser 
utfördes av Carl Woese och Norman Pace. 

De flesta mikroberna på jorden går inte att odla och kan därför bara studeras med hjälp av genetiska 
metoder. De senaste åren har teknik för DNA sekvensering och dataanalys expanderat kraftigt, så det är 
numera är möjligt att få en inblick i den otroliga biodiversiteten som finns där ute. Bland annat kan 
man extrahera och sekvensera allt DNA i ett miljöprov, till exempel jord, djuphavssediment eller 
sjövatten. Sedan utförs analyser med avancerade algoritmer för att pussla ihop hur populationen ser ut 
och vilken metabolisk roll de olika mikroorganismerna har. Detta kallas för metagenomik. En 
användbar molekylär markör är genen som kodar för en av ribosomens delar, 16S genen i Bakterier och 
Arkeer (18S i Eukaryoter), eftersom allt liv vi känner till delar samma maskineri för att producera 
proteiner. Det finns både konserverade och variabla delar av 16S genen, och genom att jämföra de 
varierande delarna går det bland annat att identifiera vilken art genen tillhör och uppskatta det 
evolutionära avståndet till andra livsformer.

I en utforskande analys av prover från djuphavssediment i närheten av en hydrotermisk källa vid 
den Mittatlantiska ryggen, upptäcktes några 16S fragment som skiljer sig stort från alla kända Arkeer 
och Bakterier. Denna nya grupp har väldigt låg abundans, vilket förklarar varför de har undgått 
upptäckt tidigare. Sedimentprover från andra hydrotermiska källor har analyserats och flera prover med 
högre andel av denna ovanliga 16S gen har hittats, tillsammans med liknande 16S sekvenser. Det visar 
sig att denna mystiska 16S sekvens kan tillhöra en helt ny grupp mikroorganismer som undgått 
upptäckt tidigare. Det finns än så länge inte tillräckligt mycket information om denna grupp för att 
identifiera vad de gör eller vilka andra mikrober som är deras närmaste släktingar, men jämförande 
analyser indikerar att det är det en sorts Arkeer som tidigt evolverade i en annan riktning än de andra 
Arkeerna. 

Det upptäcks ständigt nya mikroorganismer, och några av dem är kluriga att klassificera eftersom 
den enda informationen vi har är fragment av 16S genen. Dessa mystiska livsformer är intressanta att 
studera ur ett evolutionärt perspektiv, för att kunna kartlägga de djupare grenarna av livets träd. En 
metod är därför under utveckling för att selektivt kunna sekvensera de okända sidorna av dessa 
genfragment. Med mer komplett genomisk information blir det enklare att dra pålitliga slutsatser från 
de evolutionära analyserna. Än så länge behöver metoden omarbetas en smula för att fungera optimalt, 
men målet för framtiden är att fortsätta utveckla denna metod och att - i kombination med 
metagenomiska metoder - ta reda på mer om dessa nya mikroorganismer. 
    Framtida forskning inom metagenomik och evolutionär molekylärbiologi kommer oundvikligen att 
bjuda på nya, spännande upptäckter och insikter om livets tidiga evolutionära historia! 
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