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Spännande ämnen från havet 
 
De flesta bakterier som lever i havet producerar olika organiska ämnen som de släpper ut i sin 
omgivning. En del av ämnena känner vi till och vi förstår vad de har för syfte.  Ett exempel är 
olika enzymer som underlättar bakteriernas näringsupptag genom nedbrytning av organiskt 
material. En annan grupp av ämnen hjälper dem att kommunicera. En tredje mycket viktig grupp 
är olika polymerer som används för att bygga upp en skyddande omgivning. I vissa fall är det 
dock ännu oklart vilken funktion ämnena har, men oavsett tillhör de många olika kemiska 
grupper och kan bestå av proteiner, kolhydrater, DNA eller andra varianter av ämnen. Många av 
bakterierna och ämnena som de producerar har praktiska tillämpningar, de har bland annat 
använts vid nedbrytning av oljespill i havet och för att hjälpa till med att rena läckage av 
tungmetaller vid gruvdrift. Biofilm från marina bakterier kan också vara till nackdel och har 
exempelvis en nyckelroll vid bildandet av påväxt på båtar och fartyg. Ett mycket allvarligt och 
kostsamt problem för sjöfarten. För att öka förståelsen för hur bakterierna fungerar behöver vi ha 
tillgång till enkla metoder som snabbt kan ge oss en uppfattning om vilka ämnen de producerar.  

En metod som ofta används vid analyser är HPLC som bygger på principen att en lösning av 
flera olika ämnen kan separeras genom att dessa får passera en kolonn med lämplig kemisk 
uppbyggnad. Analyserna är vanligtvis snabba, relativt billiga och kan ofta automatiseras. I mitt 
examensarbete undersökta jag om HPLC kan användas för att få en uppfattning om vilka grupper 
av ämnen en viss bakterie producerar. Jag koncentrerade mig på att försöka upptäcka 
produktionen av proteiner och DNA. För att kunna göra detta valde jag ut tidigare okända 
bakterier och odlade dem i flytande näringsmedium. Jag centrifugerade och filtrerade därefter 
proverna så att endast mediumet som bakterierna hade växt i fanns kvar. I den här vätskan finns 
även de eventuella ämnen som bakterierna har producerat under tillväxtfasen. Efter filtrering 
frystorkades vätskan och analyserades därefter med hjälp av HPLC. För att kunna avgöra om 
resultaten var riktiga utförde jag komplimenterande tester med standardmetoder. Genom att 
jämföra resultaten kunde jag lättare avgöra om mina observationer var riktiga. 
 
När jag sammanställde resultaten fann jag en del fall där resultaten stämde väl överens med de 
från de komplimenterande testerna. I andra fall var dock överensstämmelsen sämre, vilket tyder 
på att en hel del problem återstår att lösa. Slutsatsen blev att en vidareutvecklad version av 
metoden troligtvis skulle kunna användas för att påvisa förekomsten av vissa grupper av ämnen. 
Ämnen som produceras av bakterier och andra mikroorganismer kommer att få en allt viktigare 
roll i framtiden och det är därför nödvändigt att vi fortsätter arbetet med att ta fram enkla och 
snabba analysmetoder. 
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PRACTICAL APPLICATIONS OF BACTERIA BELONGING TO NOVEL GENERA 
ORIGINATING FROM THE MARINE NATURE RESERVE KULLABERG 

 

Marine bacteria produce and release various products consisting of a wide spectrum of 
chemically diverse molecules, from small peptides to larger macromolecules in the form of 
polymers (polysaccharides, proteins and extracellular DNA). These extracellular substances are 
often analyzed using time consuming methods, including gas chromatography or by running 
them on different types of gels, depending on the chemical composition. A more general 
method that could detect several groups of compounds in parallel would therefore be 
desirable. This study evaluates the possible use of HPLC coupled to a DAD (diode array 
detector) as a preliminary screening method for the detection of extracellular protein and 
DNA/RNA. From a total of 437 previously isolated marine bacteria, 62 isolates were selected 
using a similarity percentage to known bacteria below 95 percent based on the partial 16S 
rRNA-gene. Filtered lyophilized supernatant from these isolates cultured on marine broth was 
used during the analysis. Samples were analyzed on a monolithic C18-column using a gradient 
mobile phase and a runtime of around 10 min. The results were mixed with good compliance 
compared to SDS-PAGE gels for some of the protein containing samples, but less so in other 
cases. HPLC results indicating the presence of DNA or RNA could not be confirmed as positive 
when compared to samples with added DNase or RNase. 
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