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De flesta vet att djur, såsom människor, behöver syre för att andas. 
Sedan länge är det också känt att vissa bakterier istället kan 
andas nitrat. Forskare har nu upptäckt en grupp av encelliga djur 
som, precis som bakterierna, kan nyttja nitrat istället för syre i 
sin andning. Dessa encelliga djur, foraminiferer, finns överallt i 
våra hav, och verkar ha stor betydelse för hur mycket kväve som 
försvinner från havsvattnet och upp i atmosfären. 

A tt produktionen i många marina miljöer är be-
gränsad av mängden tillgängligt kväve, i form av 
nitrat, nitrit eller ammonium, har under lång tid 

varit något av ett mysterium. Det borde helt enkelt fin-
nas mer kväve i vattnet än vad som visat sig vara fallet. 
Nu är forskarna förklaringen på spåren. Det visar sig att 
det finns encelliga organismer, foraminiferer och gromi-
der, som istället för syre kan använda nitrat för att an-
das. Genom att andas nitrat omvandlas detta till kväv-
gas, som kan försvinna upp i atmosfären.

Nitratandning finns överallt
Processen kallas denitrifikation, och tidigare trodde man 
att sådana processer endast förekom hos bakterier. Upp-
täckten av att denna stora mängd encelliga djur kan an-
das med nitrat gör att forskarna nu måste se på kvävets 
kretslopp med nya ögon, och ändra på beräkningarna 
över hur mycket nitrat som faktiskt bortförs från havet. 

De nitratandande organismerna är talrika, och kan för-
bruka stora mängder nitrat. Det visade sig att omvand-
lingen av nitrat i en del havsområden är upp till 70 pro-
cent större än vad man tidigare räknat med. 

Det var ett internationellt forskarteam under led-
ning av forskare från Århus universitet som upptäckte 
de nitratandande foraminifererna. Den första upptäck-
ten gjordes i Gullmarsfjorden och utanför Chiles kust. 
Forskarna från Århus har nu, tillsammans med kolleger 
från Frankrike, Schweiz och Grönland, rest jorden runt 
under en rad expeditioner. Man har funnit nitratandan-
de foraminiferer överallt, från ekvatorn till Arktis och 
från flodmynningar till öppen ocean. 

Ny syn på evolutionen
Egenskapen att kunna andas nitrat istället för syre hit-
tar man i vitt skilda delar av släktskapsträdet. Detta kas-
tar nytt ljus över vår syn på livets allra tidigaste utveck-
lingsskeden. Hittills har man trott att mitokondrierna 
i våra celler uppstått från en bakterie som endast an-
vände syre till sin andning. Våra egna och alla andra or-
ganismers mitokondrier borde därför vara beroende av 
syre än idag, men mycket tyder nu på att det finns mito-
kondrier som också kan utnyttja nitrat. Denna egenskap 
kan ha funnits redan för en och en halv miljard år se-
dan hos de bakterier som gav upphov till mitokondrier-
na. Detta betyder alltså att evolutionen av högre ståen-
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Encelliga djur
som andas nitrat

vackra, gåtfulla foraminiferer, med oanad förmåga att andas nitrat istället för syre.
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de organismer kanske inte har varit så beroende av syre 
som man hittills antagit.

Osäker systematik
Vilka är då dessa organismer, som har en sån unik och 
betydelsefull egenskap? Foraminiferer är en slags en-
celliga organismer – protozoer. Protozoerna är eukary-
oter, vilket innebär att de har en cellkärna. Foramini-
fererna hör till riket Rhizaria, som tidigare slogs sam-
man med ett annat rike av protozoer, Amoebozoa. Des-
sa två riken har speciella cellutskott, pseudopodier, vil-
ket är anledningen till att man tidigare hänförde bägge 
till ett rike, amöbor.

Unika cellutskott
Foraminifererna har den unika egenskapen att en indi-
vids förgrenade pseudopodier kan sammansmälta med 
andra så att ett nätverk av pseudopodier uppstår. Pseudo- 
podierna innehåller bland annat mitokondrier. En enda 
millimeterstor foraminifer kan ha tusentals pseudopodier 
som sträcks ut och förgrenar sig i alla riktningar. Läng-
den kan vara flera centimeter, medan diametern hos ett 
enstaka pseudopodium ofta bara är någon eller några få 
tusendels millimeter. 

Pseudopodierna gör att foraminifererna får en enorm 
förstoring av sin cellyta i förhållande till volymen, unge-
fär som hos bakterier. På så sätt får de en effektiv kon-
takt och ett stort utbyte med sin omgivning, och kan 
ha en högre ämnesomsättning jämfört med andra or-
ganismer av samma storlek. Förmodligen är pseudopo-
dierna nyckeln till foraminiferernas kvantitativa domi-
nans på många bottnar och deras stora betydelse i bio-
geokemiska processer.

släkt med gromider
Foraminifererna härstammar från en grupp inom Rhiza-
ria som kallas Cercozoa. Till Cercozoa hör också gromi-
derna, vilka i Sverige representeras av exempelvis släktet 
Gromia. Även gromiderna har långsträckta och rikt för-
grenade pseudopodier, men de växer inte samman och 
bildar nätverk som hos foraminifererna. 

För ungefär en miljard år sedan, under en period som 
kallas Neoproterozoikum, fanns en förfader till både fo-
raminiferer och gromider, och foraminifererna och gro-
miderna började utvecklas åt olika håll. Under samma 
tidsperiod uppstod även andra stora eukaryota grupper. 
Gromiderna är dåligt kända. Till för cirka tio år sedan 
var bara en enda marin art känd i hela världen. Den be-
skrevs under 1800-talets första del. Därefter har ett halv-
dussin nya arter beskrivits, och flera dussin andra väntar 
på att bli beskrivna. Haven utgör än idag en värld som 
till stora delar är okänd, och där forskningen fortfaran-
de gör överraskande upptäckter.

mitOKONdriEr
mitokondrierna fungerar som cellens kraftverk; socker 
och fett förbränns till vatten och koldioxid under frigö-
rande av energi, som lagras i form av kemisk energi. 
De har sitt eget genetiska material, mitokondrie-Dna. 
numera anser man att mitokondrien härstammar från 
en bakterie, som upptagits i en större eukaryot cell, 
och under årmiljonerna utvecklats till våra dagars 
mitokondrier.

Astrorhiza limicola bygger sitt skal av 
ler- och sandkorn. Den är vanlig på 
sandbottnar.

Gromia är en gromid, som också kan 
andas nitrat.

Globobulimina turgida har ett kalkskal med många 
kammare. Den är vanlig på lerbottnar, och kan 
andas nitrat.
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Foraminifererna har talrika, långa och mycket tunna så kallade pseudopodier, 
som de använder för att fånga föda. På bilden Astrorhiza limicola som fångat 
några dinoflagellater.
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