
HAV I  BALANS/LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

14 ÖSTERSJÖ I  2005

Även djur behöver en balanserad kost för att må bra. I 
Östersjön har det dokumenterats brist på vitamin B1 i 
laxpopulationer som lider av M74, en grav störning i öster-
sjölaxens fortplantning. Det finns tecken på att även andra 
djurgrupper såsom sjöfågel kan lida av bristsjukdomar. 

Försvar mot syre är centralt
Vare sig det gäller en människokropp, ett kräftdjur, en fisk 
eller en alg, är det i grunden de biokemiska processerna i 
cellerna som styr över organismens kondition och därmed 
motståndskraft mot yttre påfrestningar som sjukdomar 
och miljögifter. I dessa processer har syre en central roll. 

Syre är ett nödvändigt ämne, men det kan i vissa former 
vara farligt eftersom s.k. syreradikaler kan oxidera andra 
molekyler (se faktaruta). I levande celler kan syreradikaler-
na, oxidanterna, sålunda skada livsviktiga strukturer såsom 
cellmembran och arvsmassa. Cellerna har ett naturligt 
försvar mot detta; kontinuerligt produceras antioxidanter 
som vissa enzymer, karotenoider och vitaminer. 

Om cellerna är försvagade genom brist på energi, till 
exempel genom brist på föda, produceras för lite antiox-
idanter. Om de yttre påfrestningarna blir för stora räcker 
produktionen inte till för att oskadliggöra syreradikalerna. 
I båda fallen skadas cellerna och organismen försvagas. Det 
handlar alltså om att det skall råda balans mellan oxidan-
ter och antioxidanter i cellerna för att växter och djur ska 

kunna leva. Oxidativ stress definieras som ett tillstånd 
där balansen mellan dessa krafter i cellerna är rubbad och 
oxidativ skada uppstår. 

Bristsjukdomar ett nytt studiefält
I Östersjön är de yttre påfrestningarna för organismerna 
höga. Många marina organismer lever på gränsen av vad 
de tål i form av låg salthalt. Det låga vattenutbytet med 
oceanen gör att miljögifter stannar kvar i Östersjön och 
anrikas i näringskedjorna (figur 7). Det är i den högsta 
trofiska nivån, dit rovfiskar, sälar och sjöfåglar räknas, som 
de högsta halterna av miljögifter uppmäts. Det är också på 
denna nivå som bristsjukdomar har noterats. 

Vad som inte tidigare har studerats är hur bristsjukdo-
mar kan uppstå i ett ekosystem och om mätningar av oxida-
tiv stress på olika trofiska nivåer kan användas som mått på 
ekosystemets hälsotillstånd. Alla organismer är delar i en 
näringsväv där allt hänger ihop och där olika nivåer påver-
kar varandra genom komplexa och dynamiska samband. 
Exempel på sådana samband är produktion och flöden av 
antioxidanter och vitaminer.

Näringsfattiga grönsaker
Växtplankton är havets grönsaker. De producerar vitaminer 
och antioxidanter som är livsnödvändiga i näringskedjan 
från djurplankton till strömming och skarpsill och däref-

Det är självklart för de flesta av oss att vi ska äta rätt så att 

vi får i oss vitaminer, mineraler, antioxidanter och rätt 

fettsyror för att kroppen ska fungera optimalt. Numera 

är sjukdomar såsom beri-beri, brist på vitamin B1, eller 

skörbjugg, brist på vitamin C, sällsynta i vårt samhälle 

och dyker upp endast vid extrem vanvård såsom alkoho-

lism eller självsvält.
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√  Figur 7. Överblick över fyra trofiska nivåer 
genom vilka näring överförs i Östersjön. 

Den lägsta nivån utgörs av planktonorganismer 
som oftast är mycket mindre än en tiondels 
mm i storlek. Denna grupp består framförallt 
av växtplankton som använder solenergi för att 
bygga upp organiska molekyler. 

Djurplankton, som utgör den andra nivån, får 
sin energi genom att konsumera växtplankton. 
I figuren representeras djurplankton med till 
vänster en hoppkräfta och till höger en hinn-
kräfta som båda är ungefär 1 mm långa. 

Djurplankton är föda för småfisk som ström-
ming och skarpsill i den tredje nivån vilka i 
sin tur äts av rovfiskar som torsk och lax, den 
högsta trofiska nivån i denna näringskedja. 
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ter till torsk och lax (figur 7). Storskaliga processer som 
övergödning och klimatförändringar har visat sig påverka 
tillväxt och artsammansättning hos planktonalgerna. 

Processer som kan leda till minskad näringskvalitet 
hos växtplankton är näringsbrist och självskuggning. 
Båda påverkas av bl a övergödningen. Genom utsläpp av 
fosfor kan brist på kväve och andra näringsämnen förvär-

ras i havet. Om antalet växtplanktonceller i vattnet ökar, 
skuggar cellerna varandra och mängden antioxidanter 
i cellerna minskar eftersom behovet av försvar mot för 
mycket ljusenergi minskar. Båda fenomenen leder till lägre 
antioxidantkoncentrationer i djurplanktonens föda. Även 
förändrad artsammansättning kan påverka genom att olika 
arter är mer eller mindre lämpliga som föda för djurplank-
ton. Till exempel är många dinoflagellater oförmögna att 
producera vitamin B1 medan de flesta kiselalger är goda 
producenter. 

Vi har intresserat oss för hur sådana förändringar hos 
växtplankton i sin tur kan påverka halterna av vitamin B1, 
astaxantin och fettsyror i små kräftdjur. Ämnena valdes 
eftersom laxsjukdomen M74 har visat sig hänga samman 
med oxidativ stress och brister på just dessa ämnen.

Växtplankton påverkar…
För att efterlikna ovanstående förändringar i växtplank-
tonsamhället odlade vi fram tre olika växtplanktonsam-
hällen genom att ta naturligt havsvatten med medföljande 
plankton. Ett samhälle fick vara orört (Låg), de andra två 
fick tillsatser av närsalterna kväve och fosfor (Hög NP) och 
i det tredje samhället tillsattes även kisel (Hög NPSi) (figur 
8a).

De båda behandlingarna med näringstillsatser utveck-
lade som väntat en betydligt större mängd växtplankton, 

SYRERADIKALER
Syreradikaler bildas i alla celler som utsätts för syre.  

Några exempel är:

O2·- Superoxid-jon

OH· Hydroxylradikal

H2O2 Väteperoxid 
1O2  Singlet-syre

Syreradikaler skadar cellmembran och arvsmassa och därför 

har det utvecklats olika typer av försvar i levande celler. Några 

exempel är: 

Enzymet superoxid-dismutas omvandlar O2·- till H2O2: 

® H2O2 bryts ned av katalas i peroxisomer och cytoplasma 

® H2O2 bryts ned av enzymet askorbatperoxidas i kloroplaster

® H2O2 bryts ned av glutationperoxidas i mitokondrier 

OH· oskadliggörs av askorbat (vitamin C)
1O2 singlet-syre oskadliggörs av karotenoider, t.ex astaxantin.
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högre biomassa, än den obehandlade. Artsammansättning-
en var rik och varierad i de två första samhällena, medan 
det samhälle som fått extra kisel helt dominerades av stora 
kiselalger.

Efter sex dagar undersöktes några viktiga funktioner 
hos planktonalgerna; skador på membranlipider som är ett 
mått på oxidativ stress samt aktivitet hos två viktiga enzy-
mer som oskadliggör syreradikaler (figur 8b). Närsaltsbe-
handlingarna ledde till hög biomassa och hög självskugg-
ning. Den oxidativa stressen minskade, men samtidigt 
minskade förstås också försvaret mot oxidativ stress i växt-
planktoncellerna. Bristen på dessa viktiga antioxidanter 
gör att cellerna får sämre näringskvalitet. 

…djurplanktons näringsinnehåll
Därefter släpptes djurplankton ner i de tre odlingarna. 
Hoppkräftorna fick äta fritt och var tredje timme under ett 
dygn undersöktes hoppkräftornas produktion av astaxan-
tin medan halterna av vitamin B1 mättes efter fem dagar 
(figur 8c). 

Astaxantin är den starkaste antioxidanten bland karotenoi-
derna och en av de starkaste antioxidanterna som finns över 
huvudtaget. Vissa alger kan producera astaxantin, exem-
pelvis grönalgen Haematococcus som odlas kommersiellt 
och säljs i hälsokostaffärer. Främst produceras det dock av 
en del djur med karotenoider från växter som byggstenar. 
Utan dessa byggstenar kan astaxantin inte bildas. I havet 
produceras astaxantin framförallt av kräftdjur, bl.a. hopp-
kräftor, som sedan för det vidare i näringskedjan till fisk. 
Vi kan se astaxantin som den röda färgen i räkor, rom och 
laxkött. 

I experimenten kunde vi se att hoppkräftor producerar 
mest astaxantin när de äter en varierad diet som består 
av små kiselalger, grönalger och dinoflagellater från växt-
planktonsamhällen med hög biomassa. I Låg-behandlingen 
räckte maten tyvärr inte till, så trots de högre antioxidant-
halterna i växtplanktoncellerna kunde djuren inte produ-
cera särskilt mycket, och i Hög NPSi var algerna dessvärre 
för stora att äta. 

Detsamma gäller vitamin B1 som är ett nyckelämne 

π Bilden till vänster visar en hoppkräftelarv som just har svalt en liten planktonalg (grön prick) som i den högra bilden redan har vandrat ner halv-
vägs i kroppen. I den vänstra syns ett avföringspaket (mörkt) med gasbildning ovanför (två genomskinliga bubblor). Bilden till höger visar hur avfö-
ringspaketet och gaserna lämnar kroppen genom att ändtarmen vrängs ut. Bilderna har tagits med ca 2 minuters mellanrum. 
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inom kolhydratmetabolism och nervfunktioner. Vitamin 
B1-halterna var som högst när djuren åt i Hög NP behand-
lingen medan halterna var lägre i djuren som vistats i kisel-
algsblomningen i Hög NPSi. Generellt är kiselalger goda 
producenter av vitamin B1, men eftersom de inte kunde 
ätas gjorde det ingen nytta för hoppkräftorna. 

Djurplankton måste alltså ha tillgång till näringsrik-
tig mat i tillräcklig stor mängd, samt av rätt storlek och 
artsammansättning, för att själva få ett bra näringsinnehåll 
som föda för fisk. Storskaliga miljöförändringar i Öster-
sjön kan skapa algblomningar och påverka organismernas 
artsammansättning och näringskvalitet. Vi vet att artsam-
mansättningen i södra Östersjön har förändrats under de 
senaste 20 åren. Kiselalgerna har minskat kraftigt medan 
dinoflagellaterna har blivit allt vanligare. 

Många steg att följa
Sammanfattningsvis har vi på de lägsta trofiska nivåerna 
hittat samband mellan djurplanktonens växtplanktondiet 
och deras produktion av astaxantin och vitamin B1, samma 

ämnen som är involverade i laxsjukdomen M74. Men finns 
det också ett direkt kausalt samband mellan halterna av 
vitaminer och antioxidanter i växtplankton och lax? 

Det är svårt att bevisa. Processer i ett ekosystem är 
många och komplicerade, långt mer komplicerade än våra 
experiment. Vi vet inte heller något om hur nivåerna av 
oxidativ stress och antioxidanter i havet ser ut i verklighe-
ten. Därför deltar vi i åtta utsjöexpeditioner vid olika årsti-
der under åren 2004 och 2005. Under dessa expeditioner 
studerar vi dynamiken mellan näringsinnehåll, vitaminer, 
fettsyror, enzymer och andra antioxidanter på alla trofiska 
nivåer samtidigt och hoppas därmed att kunna följa dessa 
ämnens överföring till fisk.

inga tillsatser
(gav låg biomassa, många arter)

a) Odling av växtplankton

extra kväve (N) och fosfor (P)
(gav hög biomassa, många arter)
extra kväve (N), fosfor (P) och kisel (Si)
(gav hög biomassa, få arter)

b) därav följande växtplanktonkvalitet...

c) ...och dess effekter på djurplanktons näringsinnehåll
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π  Figur 8. 

a) Odling av växtplankton under olika förutsätt-
ningar.

b) Jämförelse av växtplanktonkvalitet i de tre 
olika behandlingarna. Lipidskador är ett mått på 
oxidativ stress, de båda enzymerna (superoxid-
dismutas respektive katalas) är viktiga antiox-
idanter.

c) Jämförelse av halter av viktiga näringsämnen 
hos hoppkräftor matade med växtplankton från 
de tre olika behandlingarna ovan. Hoppkräftor 
matade med Låg och med Hög NPSi svalt av brist 
på mat resp. brist på mat av lämplig storlek.

Felstaplarna anger standardfel.


