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Cyanobakterier förknippas ofta med giftiga algblomningar i Östersjön under varma, fuktiga 
somrar. I folkmun talas det om så kallade ”blågröna alger” och i media skrivs det dessutom om 
hur farligt det kan vara att bada i vatten där dessa organismer frodats. Man får bilden av att dessa 
bakterier orsakar kollaps av det marina ekosystemet när de lägger sig som en bädd över 
vattenytan och därmed förhindrar solljuset från att tränga ner i djupet. I det långa loppet leder 
detta i sin tur till en serie av händelser som gör att livet under vattenytan hämmas eftersom ljuset 
ifrån solen är källan till liv! Detta worst-case scenario är en följd av övergödning i jordbruket – 
som är den egentliga tjuven i dramat. Det är ammoniumämnena i gödningsmedlet som rinner ut i 
Östersjön som dessa bakterier livnär sig på. Cyanobakterier har förmågan att utnyttja kväve som 
näringskälla. Detta kväve fås under normala betingelser ifrån luften men tillväxten accelereras 
ytterligare om kvävet kan fås mer lättillgängligt, dvs i det vatten de lever i. Eftersom dessa 
bakterier dessutom är fotosyntetiserande och kan extrahera energi ur solljuset så blir de 
överlägsna andra bakterier och växter i den marina, ekologiska, konkurrensen. Denna bakgrund 
visar dock långt ifrån hela sanningen. Man talar väldigt sällan om fördelarna, de potentiella 
lösningarna till oljeproblemen i världen och globala uppvärminingen. 

 
Den process i cyanobakterier som leder till fixering av 
kväve generar vätgas – ett mycket energirikt ämne. 
Detta ämne bryts ner av ett hydrogenas till ämnen som 
sedan driver andra processer i cellen. I denna studie är 
målet att bidra till bättre kunskap om de mekanismer 
som är involverade i denna process för att kunna styra 
och reglera detta så att man i slutändan kan utvinna 
vätgas på ett ekonomiskt hållbart och effektivt sätt. 
För att komma ett steg på vägen behövde jag utvärdera 
och optimera de metoder och tekniker jag använder för 
att göra verifieringen av mitt arbete och resultat 

enklare. Jag lyckades komma långt med arbetet att konstruera en DNA-molekyl som kunde 
uttrycka ett främmande hydrogenas under kontrollerade betingelser, men lyckades inte sätta in 
konstruktionen i bakterien under den avsatta tiden. Som verifiering av resultaten användes 
antikroppar mot hydrogenaset i en teknik som kallas Western blotting, för att se om det 
transformerade hydrogenaset uttrycktes i mutanten. Ett uttryck av detta protein skulle tyda på att 
de transformerade generna ifrån Lyngbya majuscula fungerar i Nostoc punctiforme. Därefter ville 
jag studera om det – för värdorganismen N. punctiforme – främmande hydrogenaset genomgår 
samma komplexa mognadsprocess som krävs för ett nativt och funktionellt hydrogenas. På så 
sätt kunde jag bidra till kunskapen om de underliggande faktorerna som måste regleras för att 
skapa en vätgasproducerande organism som i framtiden eventuellt kan ersätta koldioxidalstrande 
drivmedel såsom bensin. 
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