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Sammandrag 
 
Horisontell genöverföring (HGÖ), eller spridandet av genetiskt material över artgränserna, har 
blivit uppmärksammat som något som påskyndar evolutionshastigheten i stor skala hos 
bakterier (troligen även för arkéer) och vissa menar att det även har en betydande roll för 
evolutionen hos eukaryoter. Tre mekanismer är vitt accepterade för HGÖ hos bakterier, 
nämligen transduktion (bakterievirus fungerar som vektorer i överföringen), transformation 
(genetiskt material tas upp direkt från omgivningen och inkorporeras via rekombination i det 
egna genomet) och konjugation (genetiskt material överförs med hjälp av pili mellan två 
bakterieceller). Hos eukaryoter och mellan eukaryoter och bakterier är ett antal olika, mer eller 
mindre välutforskade, spridningsmekanismer kända vilka kan kategoriseras som direkt 
överföring (exempelvis genom fagocytos och konjugation mellan bakterier och växtceller) och 
indirekt överföring med hjälp av olika vektorer så som virus och parasiter. Den kanske mest 
kända horisontella genöverföringen över domänsgränserna är den omfattande överföringen av 
DNA från organeller till kärnan i eukaryota celler. Många biologer tror nu också att HGÖ är 
svaret på den svåra frågan ”Hur uppkom den eukaryota cellen?”. Det här påståendet grundas i 
huvudsak i att stora delar av det eukaryota genomet (mestadels metaboliska gener) verkar ha 
sitt ursprung hos bakterier medan andra delar (gener för transkription, translation och DNA 
underhåll) mest liknar gener hos arkéer.  
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Inledning 
 
Vissa gener kommer att vara fördelaktiga endast i den typ av organism där de uppkom medan 
andra kommer att vara gynnsamma även om de färdas över artgränser och till och med 
domänsgränser (Philippe m fl 1999). Geners historia behöver därför inte sammanfalla med 
organismers historia (Gupta och Golding 1994; Gribaldo m fl 1999; Philippe m fl 1999). 
 
Begreppet horisontell genöverföring (HGÖ) står för alla processer i vilka en organism överför 
genetiskt material till en cell vilken inte är dess avkomma. HGÖ innebär därigenom en snabb 
introduktion av nya gener till redan existerande genom med vilken organismer kringgår det 
tidskrävande steget av initiellt genskapande (Jain m fl 1999).  
 
Det första fallet av HGÖ dokumenterades av Lederberg och Tatum (1946) vilka bevittnade att 
antibiotikaresistens kan överföras mellan olika Escherichia coli-stammar. Nu för tiden vet man 
att massiv HGÖ förekommer mellan bakterier (Rivera m fl 1998; Jain m fl 1999; Doolittle m fl 
2003; Jain m fl 2003; Simonson 2005; Richardson och Palmer 2006) och att gener överförs mer 
eller mindre ofta även mellan domänerna och bland eukaryoter (Timmis m fl 2004). Därigenom 
har man upptäckt vilken betydande roll HGÖ har spelat för evolutionen hos ett mycket stort 
antal arter, främst bakterier. 
 
Ett intressant exempel där gener bevisligen har vitt skilda ursprung hittar man i vårt eget genom, 
ett eukaryot genom. Här visar delar av genomet störst släktskap med bakterier medan andra 
delar är mest släkt med arkéer (Simonson m fl 2005). Många forskare tror därför nu att 
eukaryoterna kan ha uppkommit genom någon slags massiv HGÖ mellan genom från de två 
domänerna (Bult m fl 1996; Jain m fl 1998; Gophna m fl 2005; Simonson m fl 2005). En 
hypotes säger till exempel att eukaryoterna ska ha uppstått då mitokondrien, vilken från början 
härstammar från en α-proteobakterie, inkorporerades i en arkécell vilket möjliggjorde en 
gradvis genöverföring från organellen till arkéns genom (Lang m fl 1999; Roger 1999). HGÖ 
från organeller till kärnan fortgår fortfarande hos många eukaryoter, däribland alla kärlväxter. 
 
Omfattning och mekanismer hos HGÖ 
 
Det finns ett antal krav som måste uppfyllas för att en HGÖ ska lyckas. Först och främst måste 
det genetiska materialet komma in i cellen, antingen som naket DNA eller tillsammans med 
den cell som hyser det. Väl inne behöver genen inkorporeras i den nya cellens nukleära DNA 
samt kunna uttryckas till ett funktionellt protein vilket bör ha en selektiv fördel i populationen. 
Hos de flesta flercelliga organismer finns det ännu ett hinder om HGÖ ska ske: här måste genen 
ta sig in i de skyddade könscellerna för att kunna spridas till nästa generation. Trots alla dessa 
hinder finns det ett antal mer eller mindre styrda mekanismer för HGÖ. 
 
HGÖ bland bakterier och arkéer 
HGÖ har ojämförligen haft störst utbredning bland bakterier. Man tror att omkring 10-20 % av 
alla gener hos bakterier har kommit till med hjälp av HGÖ (Koonin m fl 2001). Men exempel 
finns där den här siffran är betydligt högre. I en studie av tre Escherichia coli-stammar hittades 
endast 39,2 % av generna i samtliga stammar (Welch m fl 2002) och motsvarande siffra låg på 
51 % när man jämförde två sekvenserade ekotyper av den marina cyanobakterien 
Prochloroccus (Rocap m fl 2003). Vissa forskare anser att på grund av att HGÖ skapar en 
homogenisering av bakteriers genom, och därigenom gör att gränserna mellan arterna blir mer 
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eller mindre otydliga, behöver principerna för populationsgenetiken breddas så att de kan gälla 
även för högre taxonomiska kategorier (Gogarten och Townsend 2005). Jain m fl (1999) går 
längre och föreslår att man kan se på bakterierna som en enda jätte-organism vilket Doolittle 
(1998) och Fuhrman (1999) stödjer genom att anse att HGÖ har suddat ut mycket av den 
fylogenetiska historien som fanns dokumenterad i bakteriella genom.  
 
De flesta forskare är överens om att HGÖ är en mycket viktig bidragsgivare till bakteriell och 
troligtvis även arkéell genominnovation. Det är dock svårt att få fram en exakt siffra på hur stor 
ökningen är. Jain (2003) uppskattade exempelvis att innovationshastigheten hos bakterier har 
ökat 103 gånger på grund av HGÖ medan Lawrence (2002) menar att samma siffra ligger 
någonstans mellan 104-1010 gånger. Många anser att HGÖ, uppföljt av homolog rekombination, 
har tagit rollen som sexuell förökning har hos bakterier (Lawrence 2002). Det har till exempel 
fått till följd att viktiga egenskaper så som antibiotikaresistens, virulens, fotosyntes och 
kvävefixering har förvärvats eller modifierats (Doolittle m fl 2003).  

 
Fig. 1. Horisontell genöverföring hos bakterier. A: Bakteriell konjugation. Givarcellen överför en plasmid 
innehållande en gen som kodar för antibiotikaresistens till en mottagarcell med hjälp av pili. B: Transduktion. En 
bakterieofag infekterar en värdcell med sitt DNA (1) och fagenzym degraderar värdcellens DNA (2). Värdcellen 
syntetiserar nya fager som inkorporerar fag-DNA och ibland av misstag även värdcellens DNA (3). Den 
transducerade fagen sprider givarens DNA till en ny cell, där det (4) ibland inkorporeras i mottagarens kromosom 
genom rekombination (5). C: Transformation. Mottagarcellen tar upp främmande DNA från omgivningen (1). 
Rekombination kan ske mellan mottagarens DNA och det upptagna DNAt. 
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Omfattande studier har gjorts på HGÖ mellan bakterier och man vet här ganska väl hur 
överföringen går till (Lawrence 1997). Tre mekanismer är vitt accepterade och anses ske med 
en hög frekvens: bakteriell konjugation (genetiskt material överförs med hjälp av pili mellan 
två bakterieceller) (fig 1:A), transduktion (bakterievirus fungerar som vektorer i överföringen) 
(fig 1:B) och transformation (genetiskt material tas upp direkt från omgivningen och 
inkorporeras via rekombination i det egna genomet) (fig 1:C) (Lawrence 1997; Dreiseikelmann 
1994). 
 
HGÖ från bakterier till eukaryoter 
De två i särklass mest studerade fallen av HGÖ mellan bakterier och eukaryoter är 
genöverföring från organeller till kärnan samt överföring av DNA från Agrobacterium 
tumefaciens till växtceller (behandlas nedan). Dessa anses båda ske i stor utsträckning (Timmis 
m fl 2004). Utöver de här fallen vet man mycket lite om genöverföringen mellan dessa 
domäner och det är omtvistat huruvida HGÖ existerar i stor skala eller inte. Det verkar till 
exempel som att överföring av gener från bakterier till djur är extremt ovanligt även om det 
inte helt kan uteslutas (Andersson m fl 2001). En hypotes för överförandet från bakterier till 
encelliga eukaryoter som har fått ganska stor uppslutning säger att rekombination mellan 
nukleärt DNA och bakteriellt eller arkéellt DNA sker efter fagocytos av bakterier eller arkéer. 
Det här skulle kunna leda till en gradvis ersättning av nukleärt DNA med bakterie-DNA 
(Kondo m fl 2002). Ett exempel på en trolig HGÖ genom fagocytos är genen för N-
acetylneuraminatlyas hos Trichomonas vaginalis, som bevisligen kommer från en bakterie i 
dess omgivning (Kondo m fl 2002). HGÖ med hjälp av fagocytos tros inte ske hos flercelliga 
eukaryoter eftersom könscellerna ligger skyddade och inte aktivt tar upp andra celler (Kondo m 
fl 2002; Doolittle 2000). 
 
Agrobacterium tumefaciens 
HGÖ från A. tumefaciens har studerats flitigt inom växtbiotekniken (fig 2). Överföringen går 
förenklat till så att T-DNA från Ti-plasmiden överförs via konjugation till en växtcell varvid 
det inkorporeras i kärnan. T-DNA:t kodar för gener för växthormonerna auxin och cytokinin 
(orsakar tumörtillväxt hos växten vilken fungerar som en utmärkt livsmiljö för A. tumefaciens) 
samt ett antal opiner (ovanliga aminosyror som växten inte kan ta tillvara men som A. 
tumefaciens använder som energikälla) (Kunik m fl 2001). Inom växtbiotekniken används A. 
tumefaciens i stor utsträckning vid framställning av transgena växter varvid hela eller delar av 
T-sekvensen byts ut mot andra gener (en virulensgen som sitter utanför T möjliggör överföring 
även om T inte finns kvar i plasmiden). På labb kringgår man att T inte hamnar i könsceller (A. 
tumefaciens infekterar normalt bara somatiska celler) genom att odla upp fullstora plantor från 
cellkulturer med hjälp av växthormon. 
 
HGÖ mellan endosymbionter och kärnan 
En permanent kontakt mellan eukaryoter och bakterier där gener överförs kontinuerligt från 
bakterien till eukaryoten sker mellan eukaryota celler och dess organeller (vilka härstammar 
från bakterier) (Knoop m fl 1995). Två skilda hypoteser för hur överföringen av mitokondriella 
gener går till är etablerade. Den första hypotesen menar att stora sjok av mitokondriellt DNA 
tas upp direkt genom rekombination i kärnan, vilket det finns belägg för i bland annat en studie 
av Arabidopsis thaliana där en DNA-sekvens på hela 620 kb verkar ha tagits upp direkt från 
mitokondrien till kärnan (Henz och Martin 2001). Den andra hypotesen säger att mitokondriellt 
mRNA omvänt transkriberas till cDNA vilket därefter tas upp genom rekombination (Henz och 
Martin 2001). Knoop m fl (1995) anser att den senare hypotesen är mest trolig eftersom 
intronerna som hittas i mitokondrie-DNAt oftast saknas i kärn-DNAt.  
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HGÖ bland eukaryoter  
Det är svårt att säga hur omfattande HGÖ bland eukaryoter är eftersom relativt få sekvenserade 
eukaryota genom finns att tillgå. Man har dock sett vissa mönster där graden av HGÖ hos djur 
och svampar verkar vara låg medan den är ganska hög hos encelliga fagocytotiska eukaryoter 
(exempelvis Entamoeba, Giardia och Trichomonas). Anledningen till att HGÖ är omfattande 
hos fagocytoter tros vara att bytet som bryts ner inuti cellen ofta avger DNA i närheten av 
kärnan vilket senare kan tas upp genom rekombination (Doolittle 1998; Keeling och Palmer 
2006). Man tror däremot inte att de mekanismer som beskrivs för bakterier (transduktion, 
transformation och konjugation) är särskilt spridda hos encelliga eukaryoter. Hos jäst hittas ofta 
främmande DNA i närheten av telomeren vilket har lett till hypotesen om att en telomerisk 
sekvens skulle kunna avges till det främmande DNA:t så att en plats för rekombination skapas 
(Hall m fl 2005). 

Hall m fl (2005) anser att HGÖ troligen är ovanlig mellan alla flercelliga eukaryoter på grund 
av det kritiska steget där generna måste ta sig in i de skyddade könscellerna. I de trots allt 
kända fallen sker överföringen dels direkt från cell till cell, dels indirekt med hjälp av olika 
vektorer. Vektorerna kan antingen vara olika typer av virus, till exempel ”long terminal 
repeat”-retrovirus vilket är en transposon, eller någon typ av parasiter så som bladlöss och 
kvalster (Houck m fl 1991; Burt och Trivers 2006). Den direkta överföringen har man sett ske 
då organismerna lever mycket tätt inpå varandra. Exempelvis har man kunnat detektera 
överföring av nukleärt DNA åt bägge hållen mellan parasiterande växter och deras värdväxter 
(Mower m fl 2004). 
 
Den höga andelen transposoner i många flercelliga eukaryota genom (vårt eget genom består 
till exempel till mer än 40 % av transposoner och deras fossil) motsäger att HGÖ skulle vara 
ovanligt förekommande mellan flercelliga eukaryoter eftersom transposoner måste förflyttas 
horisontellt för att överleva i ett evolutionärt tidsperspektiv (Diao m fl 2006). Burt och Trivers 
(2006) beskriver transposonernas livscykel från att gå från en fullt fungerande transposon1 till 
en parasiterande transposon2 varvid den med tiden omvandlas till ett fossil3. De menar att 
transposonerna måste överföras horisontellt till en ny art medan de fortfarande är fullt 
fungerande minst en gång per livscykel för att inte för alltid duka under som fossil (Capy m fl 
1994; Burt och Trivers 2006). De mest kända exemplen på att HGÖ av transposoner faktiskt 
har skett är P-elementet hos Drosophila (vilket invaderade genomet hos D. melanogaster så 
sent som på 1960-talet och snabbt gick till fixering i de vilda stammarna (Daniels m fl 1990)) 
och mariner (vilken nästan ser identisk ut där den hittats hos fruktflugor, Anopheles gambiae 
(mygga), Haemotobia irritans (hornfluga) och Chrysoperla plorabunda (guldögonslända) och 
detta trots att dessa insekter har varit skilda i mer än 265 miljoner år (Robertson och Lampe 
1995)).  
 
Under vilka omständigheter sker HGÖ? 
 
Genom att jämföra 20 000 gener tillhörande åtta olika frilevande bakterier och arkéer skapade 
Simonson m fl (2005) och Jain m fl (2003) en bild av vilka faktorer som är viktiga för den  

1. En transposon som själv kodar för ett eller flera transposasproteiner med vilkens/vilkas hjälp den kan förflytta 
sig i genomet.  
2. En transposon som parasiterar på andra transposoners transposas. 
3. Ej längre transponerande transposon 
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slumpmässigt utan påverkas starkt av miljöfaktorer och genomstrukturen och att dessa faktorer 
medverkar i att skapa så kallade HGÖ-samhällen genom att sätta upp gränser för hur HGÖ 
lättast sker. De starkaste sambanden hittades mellan organismer med liknande genomstorlekar, 
GC-halt och energikälla. Men även syretolerans och maximum-, optimal- och 
minimitemperaturer hade betydelse. Intressant nog visade det sig att de tre faktorer som hade 
starkast understöd inte var beroende av närhet mellan organismerna, vilket indikerar att HGÖ-
samhällen inte nödvändigtvis behöver innebära fysisk närhet. Anledningen till att 
genomstorleken och GC-halt hade stark positiv påverkan kan tänkas vara att de utgör en direkt 
effekt på insättningen av nytt DNA. Till exempel kan GC-halt begränsa antalet regulatoriska 
signaler som känns igen och därigenom kan det vara en fördel om gener med liknande GC-halt 
sätts in (Jain m fl 2003) (som kontrast kan här nämnas att en avvikande GC-halt ofta betraktas 
som indikator på att en gen har kommit till genom HGÖ hos bakterier (Ochman m fl 2000)). 
När det gäller temperaturen kan mesofila proteiner inaktiveras vid högre temperaturer och 
omvänt kan ett värmeälskande protein sluta fungera i kallare miljö eftersom enzymet kan 
behöva högre katalytiska temperaturer (Jain m fl 2003).  
 
Men andra forskargrupper har fått andra resultat, resultat som mera tyder på att fysisk närhet är 
den viktigaste faktorn. Gogarten m fl (2002) visar till exempel att frekvensen lyckade 
överföringar beror på fem faktorer: fysisk närhet mellan organismerna, metabolisk 
kompatibilitet, anpassningar av organismer till deras abiotiska miljö, system för genuttryck och 
genöverföringsmekanismer. Till exempel har man sett att bakterien Thermotoga maritima delar 
mer än 20 % av sina öppna läsramarna med arkéer i närheten av den (Bocchetta m fl 2000).  
 
Endosymbionter 
 
I början av 1900-talet såg man att eukaryota organeller hade gener som inte ärvdes via 
processer som beskrivs i Mendels lagar, men det var först på 1970-talet som det blev accepterat 
att organellerna faktiskt är f d endosymbiotiska bakterier (Margulis 1970). Man är nu ganska säker 
på att mitokondrien härstammar från en α-proteobakterie och kloroplasten från en 
cyanobakterie. 
 
Den mycket omfattande genöverföringen från organeller till kärnan måste ha haft stora 
konsekvenser för evolutionen av den eukaryota cellen (Timmis m fl 2004).  Från början
när α-proteobakterien först blev uppslukad av värdcellen fanns där varken membran-
transportprotein  eller proteinimportmaskineri för att leda proteiner från gener överförda
till kärnan tillbaka till mitokondrien (Neupert 1997). Endast efter att proteinimporten
tillbaka till mitokondrien hade evolverat kunde organellgenomen börja krympa (Timmis
m fl 2004) (det här skedde oberoende för kloroplasten). I början var den endosymbiotiska
genöverföringen en kraftfull mekanism för naturlig variation som var helt unik hos 
eukaryoterna (Timmis m fl 2004). Det är ingen tvekan om att HGÖ mellan organeller 
och kärna har varit mycket omfattande. Till exempel tror man att hela 18 % av genomet hos 
backtrav (Arabidopsis thaliana) härstammar från kloroplasten (Martin m fl 2002) och det har 
föreslagits att merparten av generna i kärnan kommer från mitokondrien (Esser m fl 2004). 
 
HGÖ från mitokondrien till kärnan har slutat hos högre djur hos vilka mitokondriegenomet nu 
endast kodar för mellan 12 och 13 proteiner (Boore 1999). Däremot fortgår överföringen 
fortfarande aktivt hos växter där man även mycket ofta detekterar en HGÖ av mitokondriella 
gener mellan olika arter (något som saknas för kloroplaster eller mitokondrier hos djur) (Won 
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och Renner 2003; Arimura m fl 2004; Sheahan m fl 2005). Exempelvis har man hittat extrema 
mängder av främmande mitokondriella gener i mitokondrier hos angiospermen Amborella 
trichopoda, vilka till och med innehåller mer främmande DNA än ursprungligt (Richardson och 
Palmer 2006). Anledningen till att HGÖ förekommer hos mitokondrier men inte hos 
kloroplaster hos växter kan förklaras med att växters mitokondrier har ett aktivt DNA 
upptagningssystem (Koulintchenko m fl 2003) vilket tros saknas hos kloroplaster (Richardson 
och Palmer 2006).  

Uppkomsten av den eukaryota cellen 
 
Många forskare och forskargrupper har gett sig in på den svåra uppgiften med att försöka förstå 
varifrån den eukaryota cellen kommer. Men hitintills verkar få vara eniga. Många hypoteser har 
presenterats varibland vissa håller sig till den klassiska tanken om att eukaryoter och bakterier 
har en gemensam stamfader och att arkéer har utvecklats ur eukaryoterna (Woese m fl 1990) 
(fig 2:A). Andra har vänt upp och ner på trädet så att den ursprungliga cellen var en eukaryot 
och att bakterier och arkéer utvecklades därur (Forterre och Philippe 1999) (fig 2:B) och 
ytterligare förslag finns om att att arkéerna skulle ha uppkommit ur bakterierna (Cavalier-Smith 
2006) (fig 2:C).  
 
Men det finns också ett stort antal forskare som menar att eukaryoter har uppstått genom någon 
slags massiv HGÖ mellan bakterier och arkéer (fig 3D). Dessa hypoteser bygger främst på att 
fylogenetiska träd baserade på gener för transkription, translation och DNA underhåll 
(informationsgener) grupperar eukaryoter tillsammans med arkéer, medan träd baserade på 
gener för biosyntes och metabolism placerar eukaryoterna ihop med bakterier (Bult m fl 1996; 
Gophna m fl 2005; Simonson m fl 2005). Informationsgener liknar också mest gener som 
kommer från arkéer medan metaboliska gener med stor sannolikhet ursprungligen kommer från 
eubakterier (Jain m fl 1998). Hos exempelvis jäst har det visat sig att 75 % av generna som var 
av bakteriell eller arkéell härkomst mest liknade eubakterier medan de resterande 25 % visar 
störst likhet med arkéer (Rivera m fl 1998; Esser m fl 2004; Simonson m fl 2005). 
 

 

Figur 2. Olika hypoteser för uppkomsten av den eukaryota cellen. A: Klassisk hypotes. Arkéer är systergrupp till 
eukaryoterna vilka har ett gemensamt ursprung med bakterier (Woese m fl 1990). B: Bakterier och arkéer har 
utvecklats ur eukaryoter (Forterre och Philippe 1999). C: Arkéer är systergrupp till bakterier vilka har en 
gemensam stamfader med eukaryoterna (Cavalier-Smith 2006). D: Eukaryoter har uppstått genom en 
sammansmältning av en eller flera arkéer och bakterier (Gophna m fl 2005; Simonson m fl 2005; Jain m fl 1998; 
Bult m fl 1996). 
 



9 

 

Svaren på frågan hur generna från de två domänerna har slagit sig samman skiljer sig mycket 
åt. Åt den ena extremen menar man att näst intill alla bakteriella gener från början härstammar 
från den mitokondriella endosymbionten (Lang m fl 1999; Roger 1999) och åt andra hållet 
tänker man att det totala bidraget av gener från mitokondrien är litet och istället att de gener 
som härstammar från eubakterier kommer från ett stort antal bakterier i omgivningen 
(blandhypotes) (Doolittle 1998). I gråskalan tas det upp fusionshypoteser vilka innefattar en 
eller två symbionter tidigt i utvecklingen (Moreria och Lopez-Garcia 1998; Zillig 1991; 
Margulis m fl 2000). Till exempel tror vissa att cytoplasman formades från en eubakterie och 
att kärnan kom från en arkée eller från ett virus. 
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Diskussion 
För att förstå hur cellers evolution har gått till är det mycket viktigt att veta var roten till livets 
träd ska placeras. Härmed blir det också högst centralt att veta hur och ur vad den eukaryota 
cellen uppstod. En annan anledning till att försöka komma underfund med hur den eukaryota 
cellen kom till är att många biologer tror att övergången från bakterie eller arké till eukaryot 
(om övergången gick åt det hållet, vill säga) var den största händelsen i den evolutionära 
historien. Härifrån kunde evolutionen accelerera. Vetskapen om hur uppkomsten har gått till 
skulle kunna svara på många obesvarade frågor. 

De flesta forskare är nu överens om att eukaryoter är heterogenomiska, vilket bland annat visar 
sig genom att informationsgener ser ut att komma från arkéer och metaboliska gener från bakterier. 
Det här ger starkt stöd till alla hypoteser om eukaryoters uppkomst vilka innefattar någon form 
av HGÖ (fusionshypoteser och blandhypoteser). Inom gyttret av HGÖ-hypoteserna tycks den 
stora frågan vara: När under evolutionen skedde dessa överföringar? Sker HGÖ kontinuerligt 
och i en ganska jämn takt eller uppstod den eukaryota cellen som svar på plötsliga 
sammanslagningar av två eller tre genom?  

Margulis hör till förespråkarna för den sistnämnda hypotesen. Hon menar att symbios är den 
drivande kraften bakom evolutionen och att den eukaryota cellen uppstod genom en fusion av 
en arké med föregångarna till dagens organeller. Hon säger: ”Life did not take over the globe 
by combat, but by networking” (Margulis och Sagan 1986). Därigenom blir Darwins ”survivial 
of the fittest” ofullständig. Många tror också att kärnan har uppstått ur en liknande mekanism, 
där en arké slås ihop med en bakterie. Ett starkt stöd för Margulis hypotes om att symbios 
skulle vara något oerhört viktigt gavs av ett tidigt experiment gjort av Jeon (1976). I försöket 
lyckades Jeon bli vittne till bildandet av en symbios där en bakterie blev integrerad i en amöba. 
I början dog amöborna av bakterieinfektionen men med tiden överlevde några och dessa blev, 
under loppet av några år, beroende av sina nya symbionter. Som bevis för beroendet lyckades 
man transplantera kärnan från en infekterad amöba till en icke infekterad (Jeon 1976). Om 
inget ytterligare gjordes dog den transplanterade amöban inom ett par dagar men om den 
däremot återinfekterades med bakerier överlevde amöban och började åter igen att tillväxa 
(Jeon 1976; Margulis och Sagan 1987). På det här viset fick man en inblick i hur 
endosymbionter dels kan bidra till betydande mekanismer för cellulär evolution, dels kan 
förklara introduktionen av nya arter. 

Ytterligare stöd för fusionshypoteser, så som endosymbionthypotesen, ges till exempel av att 
väldigt få sentida överföringar från bakterier eller arkéer till eukaryoter är kända. Logiskt sett 
borde man ju kunna detektera varifrån en sentida inkommen gen kommer om de eubakteriella 
generna i eukaryoterna ska ha kommit till kontinuerligt. Det här var en av tre anledningar 
varför man slöt sig till att generna med eubakteriell härkomst hos jäst (75 % av de icke 
”eukaryota” generna) kom ifrån en endosymbiont tidigt i utvecklingen av den eukaryota cellen. 
De resterande två anledningarna var att bara sex gener (0,7 % av generna med bakteriella eller 
arkéella homologer) var frånvarande hos andra eukaryoter och att jäst inte är aktiva fagocytoter. 
Den sistnämda anledningen kan bli bortförklarad med att jäst i ett tidigare stadium under 
evolutionen kan ha varit fagocytotisk (jäst har fagocytotiska förfäder) (Cavalier-Smith 2002). 

Lake och Rivera (2004) har även de lagt fram ett starkt stöd för fusionshypotesen där de 
använde sig av CR (betingad rekonstruktion) vilken är en kraftfull metod för att jämföra hela 
genomsekvenser. Metoden är bland annat kapabel att detektera just genomfusioner. Genom att 
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köra CR på genom från alla de tre domänerna (sammanlagt åtta genom) fick de fram ett ”livets 
träd” som mer liknade en ring där de eukaryota organismerna sluter ringen (fig 3). Då endera 
bakterierna eller arkeérna togs bort från körningen öppnades ringen upp. Lake och Rivera 
(2004) fastställde härigenom: ”we inferred that the eucaryotic nuclear genome was formed 
from the genome fusion of either a proteobacterium or a member of a large photosynthetic 
clade that includes the Cyanobacteria and the Proteobacteria, with an archaeal eocyte”. Men i 
ett svar på artikeln av Lake och Rivera (2004) skriver Bapteste och Walsh (2005) "Rivera and 
Lake’s conclusions could very well be true, but they are debatable as they are possibly an 
artifact of the conditioned reconstruction method and/or an overinterpretation.” 

 
 
Figur 3. Lake och Rivera (2004) anser att Livets träd inte är trädformat utan ringformat där eukaryoterna sluter 
ringen. 

 
Den största motsägelsen med endosymbionthypotesen, och andra fusionshypoteser, är att de 
flesta nukleära eubakterielika gener inte placeras tillsammans med α-proteobakterier, 
cyanobakterier, eller med andra föreslagna symbionter i fylogenetiska träd (Embley och Hirt 
1998). Därför måste dessa hypoteser innebära ett eller flera av antagandena; att sekvenseringen
för symbionterna är inkomplett, att mycket HGÖ från bakterier och arkéer har skett efter 
fusionen vilket har gjort att genomen är mixade (Gogarten m fl 2002) eller att när gener
förflyttas till kärnan accumuleras vissa konstiga mutationer innan de blir fullt funktionsdugliga
(Martin och Herrmann 1998). Sekvensdata stödjer därför bättre blandhypoteser (men dessa
avvisades ofta av dem som håller på endosymbionthypotesen eftersom dagens bakterier saknar
förmågan att fagocytera). Det är också mycket möjligt att vissa avde gener som tycks komma 
från organeller faktiskt har erhållits genom HGÖ från andra källor eftersom det kan vara  
mycket svårt att skilja mellan endosymbiotisk genöverförsel och överföring från eubakterier  
till eukaryoter med hjälp av fylogenetiska metoder (Martin 1999).  
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Men ett problem med både blandhypoteser och fusionshypoteser är att fagocytos varken hittas 
hos bakterier eller arkéer idag. Fagocytos hindras effektivt i dessa organismer på grund av 
deras hårda cellväggar samt att de saknar utvecklat cellskelett. Hypoteser som bygger på 
fagocytos kräver därför att en tillbakabildning av cellskelettet har skett samt att cellväggarna 
har tillkommit efter uppkomsten av eukaryoterna. 
 
En hypotes som löser flera av de ovan nämnda problemen är föreslagen av Fedorov och 
Hartman (2001). De håller med om att den eukaryota kärnan är en sammanslagning av 
bakteriella gener och arkéegener från en mängd olika organismer. Men däremot hävdar de att 
värdcellen inte var en bakterie utan en så kallad kronocyt. Kronocyten skulle ha haft ett 
cytoskelett liknande det som finns i dagens eukaryoter och med vilkens hjälp den skulle kunna 
fagocytera föregångarna till kärnan. Kronocyten skulle även ha bidragit till redan fullt 
fungerande cytoskelett, ER, golgiapparat och viktiga intracellulara kontrollsystem så som 
kalmodulin, ubiquitin, inositolfosfater, cyklin och GTP-bindande proteiner. Men med Fedrovs 
och Hartmans hypotes uppstår en ny fråga: Varifrån kom kronocyten? 
 
Utan kriterier för hur man ska avfärda eller acceptera dessa hypoteser är det mycket svårt att 
förespråka någon hypotes. Motsägelser hittas överallt. De skulle mycket väl, enligt mig, kunna 
vara så att Forterre har rätt, att den ursprungliga cellen var en komplex cell, likt en eukaryot, 
och att arkéer och sedan bakterier uppstod därur. Han anser, till skillnad från Margulis, att man 
bör fokusera mer på ledande evolutionära krafter så som differentiell genförlust och icke-
ortolog ersättning av gener (Forterre och Philippe 1999). Om fusionshypoteser och 
blandhypoteser skriver han: ”they imply a dramatic and quite unrealistic change in the rate of 
protein evolution in only one particular Bacterial or Archaeal linage” (Forterre 2006). Jag kan 
dock tycka att det är något orealistiskt att eukaryoter skulle ha tappat alla de komplexa 
egenskaper som gör dem unika så som till exempel membranomsluten kärna, organeller, ER, 
golgiapparat, cytoskelett, sex och stora celler i jämförelse med arkéer och bakterier utan att spår 
av dem finns att hitta hos arkéer och bakterier. Men, å andra sidan, behöver dessa inte ha 
funnits i den gemensamma stamfadern. Man skulle även kunna tänka sig att den sista 
gemensamma stamfadern till de tre domänerna som en cellväggslös organism ur vilken de tre 
domänerna uppstod, alla med sina specifika lösningar på problemet med att kunna motstå det 
ökade turgortrycket i cellen som följde av dess alltmer komplexa metabolism (cellskelett hos 
eukaryoterna samt två typer av hårda cellväggar för bakterier och arkéer). 
 
För att bringa klarhet i det stora problemet med förståelsen av eukaryoternas uppkomst krävs 
det fortfarande en hel del arbete. Jag tror att en sekvensering av många hela, eller åtminstone 
stora delar av, genom (främst eukaryota) följt av en jämförelse av dessa, skulle få oss att 
komma en bra bit på vägen. Med dagens kunskap står det dock helt klart att HGÖ har spelat en 
central roll i formandet av celler från alla de tre domänerna och att möjligheten finns att själva 
uppkomsten av den eukaryota cellen var ett svar på en massiv HGÖ.  
 
 
Tack 
 
Till Karin Carlson, Ann Blückert, Frida Johnsson och Noora Tirkkonen för all värdefull hjälp. 
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