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Nylig publiserte Jones et al. (2011) en artikkel i 
tidsskriftet Nature hvor de beskrev en inntil da ukjent 
organismegruppe – Cryptomycota. Representanter herfra 
ble første gang funnet i en dam på Universitetsområdet 
og ser ut til å tilhøre soppriket!

Eller gjør den ikke det? Det finnes foreløpig ikke noe 
entydig svar på dette, men Jones et al. spekulerer i 
at denne gruppa potensielt er like artsrik som hele 
resten av soppriket til sammen! 
”Cryptomyceter” ble i publikasjonen 
påvist i en rekke ulike miljøer – både 
akvatiske og terrestriske. Hva er så 
årsaken til at disse organismene ikke 
er påvist før nå? For det første ser 
de ut til å være ørsmå (fra 3-5 μm). 
Ting kan tyde på at de er biotrofe parasitter og lever 
av andre ørsmå organismer, for eksempel diatomeer 
(kieselalger). Livssyklus er foreløpig uklar, men de ser i 
stor grad ut til å være encellede. Som mange andre tidlig 
divergerende (”primitive”) sopp har de flagell, i hvert 
fall i deler av sin livssyklus. Det var ved hjelp DNA-
sekvensanalyse Jones et al. forsto at de hadde ramlet 
over en helt ny og særpreget organismegruppe. De 
unike DNA-sekvensene ble først påvist i vannprøver fra 
en liten dam på Universitetsområdet (Exeter, England). 
Senere påviste de liknende sekvenser fra en rekke ulike 
prøver fra ulike deler av verden.

DNA-sekvensene de genererte liknet i liten grad på 
DNA-sekvenser fra andre sopp. Imidlertid grupperte 
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de seg sammen med en liten og anonym soppslekt – 
Rozella – som plasserer seg helt basalt i soppriket (se 
figur på bladets bakside). Rozella er en ekstremt redusert 
parasitt som lever inni hyfene til vekslingssopper 
(Blastocladiomycota) eller eggsporesopper (Oomycota) 
– sistnevnte er ikke ekte sopp, men nærmest brunalger 
uten kloroplaster. Verten danner oppsvulmete og 
septerte hyfer (hyfene er normalt usepterte i disse 
gruppene) som huser parasitten. De tjukkveggete 

hvilesporene eller zoosporangiene 
dannes inni vertens hyfer og avslører 
parasitten. Mens andre sopp har 
cellevegg bestående av bl.a. kitin, 
genererer Rozella trolig cellevegger 
med annen oppbygning. Ved hjelp 
av innfargede prober (basert på 

de genererte DNA-sekvensene) kunne Jones et al. 
studere cryptomycetene i mer detalj under mikroskopet. 
Mikroskopi-analysene indikerte at cryptomycetene også 
mangler kitin.

I et evolusjonært perspektiv skilte trolig Rozella og 
cryptomycetene seg svært tidlig fra de andre soppene, 
og det er grunn til å stille spørsmålet om Rozella/
Cryptomycota i det hele tatt bør inkluderes i soppriket 
eller om de bør få sitt eget rike. Jones et al. inkluderer 
heller ikke de parasittiske, encellete mikrosporidene 
i undersøkelsen. Tidligere studier har antydet et visst 
slektskap mellom dem og Rozella. Mer omfattende 
evolusjonære (fylogenetiske) studier må gjennomføres før 
vi kan konkludere om cryptomyctene skal inn i soppriket. 

...potensielt like artsrik 
som hele resten av 

soppriket til sammen!
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Skjematisk fremstilling av slektskapet mellom 
hovedlinjer innen soppriket, inkludert 
den nyoppdagete gruppen Cryptomycota. 
Illustrasjon: Klaus Høiland.

Artikkelen til Jones et al. illustrerer ellers godt hvorfor 
det er så fantastisk fascinerende å jobbe med sopp. Mens 
mye er svært godt kjent om for eksempel planters og dyrs 
evolusjon og diversitet, kan man i soppriket bokstavelig 
talt rett utenfor stuedøra fortsatt ramle over en helt ny og 
ukjent organismegruppe som kan vise seg å være vidt 

utbredt, økologisk viktig og av betydning for forståelsen 
av soppenes tidlige evolusjon.
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