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Virus vi inte vill vara utan

Ordet ‘viral’ används om fenomen som sprider sig lika snabbt 
som en virusinfektion. Man skulle kunna säga att mänskan 
varit viral sedan länge, men då i en helt annan mening: en 
stor del av vår arvsmassa har sitt ursprung i förhistoriska 
viruspartiklar. En del av de gener de förde med sig har haft 
avgörande betydelse för att vi blivit sådana som vi är.

Den som drömmer om att bli upptäcktsresande, men har funnit att jordens yta 
redan kartlagts av sjöfarare och satelliter, kan med fördel ge sig på virusforskning 
i stället. Här kan man fortfarande kasta sig ut i det stora okända.

När DNA-sekvensering först blev möjlig, tillämpades tekniken på vävnader 
från enskilda organismer. Men för något decennium sedan började man ta fram 
DNA-sekvenser rakt ur jord- och vattenprover. Den nya metoden ger mängder av 
DNA, mestadels från organismer som är osynliga för blotta ögat. Man upptäckte 
då att virus faktiskt är de mest talrika biologiska enheterna på jorden. Särskilt 
vanliga är bakteriofagerna, virus som infekterar bakterier. Virusens ekologiska 
betydelse är enorm och de påverkar till och med geologiska processer, bland 
annat hur material avlagras på havsbottnar.

Också virusens mångfald är oerhörd. De olika typerna har olika slags biokemi 
och förpackning av den genetiska informationen (i form av RNA, enkelsträngat 
eller dubbelsträngat DNA), inneslutet i en proteinkapsel. Flaskformade virus, 
droppformade virus, virus med stjälk, virus med svansar … Och därtill en ymnig 
skara parasitiska genetiska element som saknar proteinkapsel och därför inte 
kallas virus men beter sig som sådana.

Virus kan vara så olika varandra till sin karaktär att vissa forskare menar att 
man borde tala om nya domäner i indelningen av livet på jorden (se illustration). 
Olikheten kan bero på att de faktiskt har skilda ursprung. Vi cellbaserade 
organismer härstammar alla från samma urcell och den gemensamma historien 
kan spåras i arvsmassan. Virusens och de andra parasitiska gen-elementens 
evolutionshistoria är på den här punkten annorlunda: de tycks ha uppstått vid 
flera tillfällen. Bara inom en av virusgrupperna – enkelsträngade DNA-virus 
som infekterar eukaryoter – tyder genetiska strukturer på att flera av gruppens 
representanter uppkommit vid olika tidpunkter då viruselement kombinerats 
ihop med bakterieplasmider.

Det finns knappt något cellbaserat liv på jorden som inte används som värd av 
virala element. Många av de här elementen kan, med hjälp av kopierings- och klipp-
och-klistra-funktioner, fogas in i värdens egen arvsmassa. Om virussekvensen 
råkar hamna i en könscell finns en chans att den sprids bland värdorganismens 
ättlingar. Många organismer är späckade med virala element; hos mänskan utgör 
de 45%, hos husmusen 40% av arsmassan.

Värdorganismerna har utvecklat försvarsmekanismer som motverkar en 
okontrollerad ökning av sådana element. Elementen å sin sida förändras mycket 
snabbt och kan därigenom ibland undvika försvaret. Den här processen driver 



2

Livet på jorden brukar delas in i tre domäner. I gruppen eukaryoter 

återfinns de för oss mest välbekanta organismerna, från amöbor och 

grönalger till blåvalar och björkar. Eukaryoternas evolution tog fart 

när mitokondrier och kloroplaster förvärvades genom symbios mellan 

arké och bakterie. Eftersom virus inte kan reproducera sig själva 

brukar de inte räknas som organismer, men de står faktiskt för det 

mesta av den genetiska rikedomen på jorden. Virus kan vara så olika 

varandra att de skulle kunna utgöra flera stycken egna domäner.



3

på evolutionen, i synnerhet som virala element inte bara är besvärligt 
parasitiska, utan kan få nya funktioner i värdorganismen.

Ett exempel hittas i moderkakan som sköter molekylutbytet mellan 
mor och foster. Av central betydelse för moderkakans utveckling är 
två gener som kan spåras till varsin retrovirusinfektion, den ena för 45 
miljoner år sedan och den andra 15 miljoner år senare. Ett stycke DNA 
som kodade för ett protein i virusets kapsel fogades då in i arvsmassan 
hos en apa. Primatversionen av proteinet gör att moderkakans celler 
kan smälta samman till en mycket speciell typ av vävnad. I flera andra 
däggdjursgrupper har virusinfektioner gett upphov till liknande resultat 
(se illustration). Thierry Heidemanns forskargrupp som har studerat de här 
genernas historia förmodar att en tidig infektion i ett litet pälsklätt djur för 
drygt 150 miljoner år sedan gjorde att däggdjurens släktlinje började bära 
sina foster med sig i stället för att lägga ägg (Lavialle m.fl. 2013). Förutom 
att de här generna möjliggör den så viktiga cellfusionen har de nämligen en 
immunreglerande funktion – något som är nödvändigt för att fostret inte 
ska stötas bort.

En lika spännande viral funktion hittar vi hos parasitsteklarna, släktingar 
till myror och getingar. Under sitt larvstadium äter parasitstekeln upp 
en annan insekt. Vissa äter allena, somliga delar maten med sina syskon. 
Vi känner till långt fler än hundratusen arter av parasitsteklar. Under 
evolutionshistorien har virala element fogats in kromosomerna hos 
flera stekelgrupper. I dag finns tusentals parasitstekelarter som använder 
viruselement för att störa värddjurets immunförsvar.

Honan av klämbakstekeln Venturia canescens, till exempel, injicerar 
virusliknande partiklar i värden – en fjärilslarv – samtidigt som hon 
trycker in ägg i den. Partiklarna innehåller inget DNA och är alltså inte 
fullständiga virus. Däremot innehåller de proteiner som ställer till det inuti 
fjärilslarven. Partiklarna liknar inte sådana som åstadkoms av kända virus, 
och man diskuterade länge huruvida deras ursprung låg i frilevande virus 
eller om det snarare handlade om bitar av insektens egen arvsmassa som 
hade börjat bete sig virusartat. I en färsk studie visar nu Apolline Pichon 

Virus är biologiska enheter som inte själva sköter ämnesomsättning eller 

förökning. I stället kapar de funktionerna hos värdceller, som producerar 

nya viruspartiklar enligt ritningen i virusets genom (arvsmassa). Ett 

typiskt virusgenom är mycket litet jämfört med genomen hos organismer 

som består av en eller flera celler. Men under de senaste åren har man 

upptäckt virus vars genom är större än genomen hos många bakterier. 

Virusgenomet är inneslutet i en proteinhylsa.

Virus är värdspecifika, de kan oftast infektera bara en eller ett fåtal arter. 

Infektionernas karaktär varierar: ibland orsakar de värdorganismens 

död, ibland ger de inga påtagliga symptom alls. Särskilt intressanta 

ur evolutionär synvinkel är retrovirus. Med hjälp av ett enzym kallat 

‘omvänt transkriptas’ kopieras retrovirus in i värdens egen arvsmassa. 

Om virussekvensen råkar kopieras in i en könscell kan värden sedan få en 

avkomling som bär en viruskopia i varenda cell.
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Under däggdjurens evolutionshistoria har upprepade retrovirusinfektioner 

försett djuren med nya gener. Bland de mest framträdande exemplen 

finns syncytingenerna, som spelar en central roll i moderkakans funktion. 

Olika infektionshändelser har gett olika men likartade syncytingener i 

släktlinjerna. Det verkar troligt att det också var en infektion som gav 

upphov till förmågan att bära foster i livmodern.
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med kolleger att elementen härstammar från nudivirus.
Klämbakstekelns införlivande av viruset inträffade för några miljoner 

år sedan. Men redan hundra miljoner år tidigare adopterade en annan 
grupp parasitsteklar, bracksteklarna, ett annat nudivirus. I den långa 
samlevnaden med steklarna har virussekvenserna förändrats på olika sätt. 
Hos klämbakstekeln har det DNA-avsnitt som reglerar förpackning av 
virusgenomet i proteinhylsor tappats bort. Hos bracksteklarna har avsnittet 
hamnat på en helt annan plats i genomet. I stället för virus-DNA blir det 
stekel-DNA som förpackas i kapslarna. I stora drag är funktionen ändå 
densamma: förpackningsproteinerna försvagar värddjurets immunförsvar 
och ger stekellarven en märkbar fördel.

Redan för trettio år sedan inleddes experiment med virus som transportörer 
av genetiskt material vid sjukdomsbehandling genom s.k. genterapi. 
Metoden är inte okomplicerad, virus kan vara en smula svåra att 
kontrollera och de kan sätta i gång immunreaktioner. Avsevärda framsteg 
har ändå gjorts och man arbetar också med att utveckla virusliknande 
partiklar som kan föra mediciner rakt in i rätt celler. Studier av naturliga 
partikelvarianter, som klämbakstekelns, kanske kan inspirera ny design.

Vi kan hur som helst konstatera att i naturen överförs genetiska element 
kors och tvärs mellan de mest olikartade representanter för livet på jorden. 
Så har skett i miljarder år, dessutom oftare än vi tidigare trott. Och det är 
tack vare historiska genöverföringar som vi alls har kunnat födas.
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