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Det finns många exempel på endosymbiotiska partnerskap i naturen, där alltså en 
organism bor inuti värdens celler. Mitokondrier, som finns i alla mänskliga celler, var 
en gång en bakteriell endosymbiont som över miljoner år till slut blev reducerad till 
en organell (ett cell-organ). Mitokondrien är ett bra exempel på vad en 
endosymbiotisk livsstil ofta leder till. Då endosymbionten inte själv behöver tillverka 
många av de näringsämnen den behöver, utan kan få dessa av sin värd, så 
tillbakabildas symbiontens arvsmassa så att endast det nödvändigaste finns kvar. 
Reduktion av genomet (den genetiska uppsättningen, arvsmassan) är en stark signal 
på att organismen är en sann endosymbiont. 

I kackerlackors tarmsystem kan man hitta encelliga djur, ciliater, som kallas 
Nyctotherus ovalis. Dessa är väldigt stora för att endast vara en cell, de är till och med 
synliga med blotta ögat. Med ett mikroskop så kan man i dessa ciliater finna 
ytterligare en organism, en endosymbiont. I mitt arbete har jag jobbat med denna 
endosymbiont.  

Det är mycket vanligt med bakterier som lever endosymbiotiskt, men vad som 
är mer ovanligt är arkéer som är endosymbionter. Arkéer är organismer som varken 
tillhör bakterierna (så som E. coli) eller eukaryoter (svampar, växter, djur, m.fl.). Det 
enda fallet av arkéer som lever som endosymbionter finns just hos N. ovalis. Man kan 
hitta ciliaterna i kackerlackor, men även grodor och tusenfotingar. Även om N. ovalis 
har varit känd länge, så vet man ingenting om hur dess endosymbiont ser ut med 
avseende på dess arvsmassa. Endosymbionter är näst intill omöjliga att odla på 
laboratorium, då de kräver många näringsämnen från sin värd, så tillgång till ett 
tillräckligt stort antal celler för att sekvensera (kartlägga dess DNA) är svårt att få tag 
i. I mitt arbete har jag använt mig av enstaka celler av dessa endosymbiotiska arkéer, 
döpta till ’Candidatus Methanobrevibacter hacksteinii’ efter dess upptäckare, i ett 
försök att kartlägga deras arvsmassa.  

Genom att placera en enda cell i en droppe med vätska, och sortera dropparna, 
kan man isolera enskilda celler. Genom att därefter använda sig av ett enzym från ett 
virus kan man mångdubbla cellernas DNA upp till en nivå där det går att sekvensera 
dessa. Efter sekvenseringen så har man miljoner bitar av korta DNA-sekvenser. Dessa 
små bitar överlappar, till viss del, varandra i ändarna, och genom att använda sig av 
kraftfulla datorer kan de sättas samman till större sammanhängande bitar, som ett 
pussel av flera miljoner bitar.  

Vad man kan se i detta sammansatta, nästa kompletta, genomet från ’Ca. 
Methanobrevibacter hacksteinii’ är att det finns väldigt lite som tyder på att dessa 
endosymbionter har en strikt endosymbiotisk livsstil. Nästan alla proteiner som man 
kan hitta hos närbesläktade organismer finns även hos endosymbionten. Även 
storleken på genomet är mycket lik den hos dess släktingar. Elektronmikroskopbilder 
bekräftar att denna arké definitivt lever inuti ciliaten N. ovalis, men kanske är det så 
att den kan växla mellan ett liv på in eller utsidan av sin värd. Kanske kan det även 
vara så att detta är en symbios som, evolutionärt sett, inträffat nyligen. 
 
Examensarbete för Masterexamen i biologi, 45 hp, HT 2011 
Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala Universitet och Institutionen for 
organismbiologi, Molekylär evolution, Uppsala Universitet 
Handledare: Thijs Ettema 


