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FOKUS � Marina virus
- gentransportörer i livets utveckling?

I varje liter havsvatten svävar 10 miljarder
partiklar bestående av en kärna av arvs-
massa och ett proteinhölje. Dessa partiklar
finns i gränslandet mellan  levande och dött
material. De är de mest förekommande och
samtidigt de minsta biologiskt aktiva partik-
larna i havet. Vi kallar dem virus.

Virus kan inte föröka sig själva. Denna
egenskap som är själva definitionen på liv.
De är parasiter,  helt beroende av en värd-
organism och dess energi och näring. De är
så små att man inte ser dem ens i vanliga
ljusmikroskop, utan det krävs elektronmi-
kroskop med 40 000 gångers förstoring.

Alla organismgrupper i havet kan bli
infekterade av virus. Man kan hitta virus-
angripna celler i djurplankton, alger och säl.
Det vanligaste är dock att virus i havsvatten
har små, fritt svävande växt- eller bakterie-
plankton som värdar. Skälet till det är helt
enkelt att koncentrationen av växt- och
bakterieplankton i vattnet är så hög.

Virus är sinnrika och närmast brutala i

sin strävan att föröka sin lilla arvsmassa.
Efter att ha bundit till cellytan pressar
viruset in arvsmassan i värdcellen. Väl
inne i cellen startar ett välorganiserat pro-
gram av processer.  Bl.a. kan viruset ta
över cellens maskineri för syntes av cell-
arvsmassa och cellprotein. Viruset har
också enzymer som bryter ner cellens arvs-
massa och protein till byggstenar som se-
dan används till virusets egna arvsmassa
och proteinhölje. Arvsmassan packas i
det växande höljet av proteiner, och de
färdiga viruspartiklarna samlas i cellen.
När viruset förökat sig inne i cellen produ-
cerar det enzymer som får värdcellens
vägg att spricka. Till sist lämnar virus-
partiklarna den helt utsugna värdcellen.

De kanske mest  finurliga typerna av
marina virus har ytterligare en strategi att
ta till som liknar bl.a. HIV-viruset som
orsakar AIDS.  Dessa marina virus kan
göra ett  val mellan direkt förökning eller
att sammansmälta med värdcellens arvs-

massa. Virusets arvsmassa förökas då samti-
digt som cellen förökar sin arvsmassa, och
detta kan fortgå i många generationer. Inte
förrän viruset upplever att cellen drabbas
av svält eller annan misär utlöser den
produktionsmaskineriet för nya virus partik-
lar, och lämnar värdcellen.

Den typ av virus som kan sammansmälta
med värdcellens arvsmassa kan överföra ge-
netisk  information från en värdcell till en
annan. Detta innebär att gener kan överfö-
ras mellan celler inom en art, och kanske i
visa fall mellan arter och t.o.m. släkten. Dessa
virus kan på så sätt ha en betydande roll i
evolutionen.  Forskning återstår dock innan
vi bättre förstår vilken betydelse mångfal-
den av virus haft för livets utveckling.

TEXT Johan Wikner, docent i mikrobiologi,
Umeå Marina Forskningscentrum
TEL 090-786 7980
E-POST johan.wikner@micro.umu.se

Fo
to

: 
U

m
eå

 M
ar

in
a 

Fo
rs

kn
in

gs
ce

nt
ru

m


