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Inledning 
Kartläggning och granskning av hela arvsmassan (genomet) hos nötkreatur (Bos taurus) programmet 

RetroTector, har visat att det finns 1375 olika retrovirala element vilket utgör ca 0,4 % av det totala 

genomet. Av dessa element var 241 stycken klassade som fullt kompletta, då de innehåller fyra 

signifikanta gener; env, gag, pol, pro; samt båda long terminal repeats (LTR) sekvenserna (5’ och 3’). 

246 stycken element klassades som nästan kompletta, vilka i sin tur delas in i tre grupper, beroende av 

vilken struktur som saknas. I denna grupp fanns de element som saknade antingen en av generna eller 

en av LTR. Resterande element klassades som icke kompletta och innehåller alla retrovirala element 

utöver de ovanstående. Vidare studier gjordes på de fullt kompletta, en klassificering av dessa visade 

att majoriteten går under grupp II (gamma-lika, n=172), det framgick även att den vanligaste 

subgruppen är de HERV-W-lika (human endogenous retrovirus-W) sekvenserna (n=70). 

Fortsättningsvis så klassificerades n=65 av de fullt kompletta som grupp I (beta-lika). De kvarstående 

4 elementen klassades som ZAM/gypsy-like, men ingen av dessa hade någon öppen läsram för 

proteinsyntes. Divergensen mellan de två flankerande LTR beräknades i RetroTector och graden av 

sekvenslikhet mella de två LTR elementen användes som ett mått på integrationstid. Analysen visade 

att 4 % av de fullt kompletta BtERV är helt nyligen integrerade i genomet (0 MyA), 25 % räknades 

som nyligen integrerade (<10 MyA), 25 % som intermediärt integrerade (10-20 MyA) samt 46 % som 

klassades som gamla integrationer (>20 MyA) i genomet. Det visades även att dessa 4 % (n=10) är 

lokaliserade på samma ställe i det fylogenetiska trädet, dvs. har liknande sekvenser och tillhör samma 

subgrupp. Genom att kartlägga endogena retrovirus hos nötkreatur får man en större förståelse ur ett 

evolutionärt perspektiv, baserat på tiden av integrationen samt konservationen mellan elementen. 

Detta kan hjälpa oss att förstå om retrovirus är involverade i de fenotypiska skillnader som kan 

observeras mellan olika raser av nötboskap. När sedan endogena retrovirus hos fler arter är kartlagda 

kan vi få bättre kunskaper och ett ännu större perspektiv om hur evolutionen har påverkats och 

influerats av endogena retrovirus. 

 

 

Bakgrund 
Retrovirus tillhör klass VI virus vilka kodar för omvänt transkriptas (RT), detta innebär att 

viruset har en speciell livscykel. Genomet hos retrovirus är två +ssRNA molekyler som är 

identiska kopior, dessa består av olika genetiska komponenter. I 5’ och 3’ ändarna så finns en 

region kallad long terminal repeats (LTR), vilka vid infektion är identiska, och innehåller 

långa icke kodande sekvenser med bland annat promotorfunktioner. De största delarna av 

genomet är generna group specific-antigen (gag), polymerase (pol) och envelope (env). Gag 

kodar i majoritet för de virala kapsid-proteinerna som omger genomet i ett färdigt virion. Env 

kodar i sin tur för glykoproteinerna, gp120 och gp41, vilka uttrycks på virionets hölje 

(envelopen). Det är dessa glykoproteiner som binder cellyte-receptorer, som till exempel CD4 

på TH2-celler vid HIV infektioner, och påbörjar inträdet i en cell. Pol genen kodar för flera 

små proteiner, bland annat RT och ett proteas (pro). RT kommer att omvandla det +ssRNA 

som finns till cDNA som i sin tur kan integreras i värdgenomet med hjälp av integraser. 

Proteaserna är aktiva när virionet har exporterats ur cellen, då sker en mognadsprocess där 

proproteiner klyvs av proteaserna och blir färdiga proteiner. När det virala genomet är 

integrerat i cellens egna genom så används det vanliga cellulära metabola maskineriet för att 

uttrycka båda egna och virala proteiner. 

Endogena retrovirus (ERV) är de kvarvarande komponenterna av en exogen retroviral 

infektion i en individ. För att det ska klassas som endogent så måste viruset nedärvas enligt 

Mendels lagar vilket kräver infektion av könsceller. Dessa infektioner kan påverka värdartens 

evolutionära utveckling på många sätt (1). Idag har man klassificerat retrovirus i 7 olika 

grupper; alpha, beta, gamma, delta, epsilon, lenti samt spuma. Erranti är ännu inte klassat 

som ett, då det är aktivt i evertebrater. Indelningen av endogena retrovirus gör man utefter den 

exogena, man klassar dem som grupp I för gamma-lika, grupp II för alpha/beta-lika samt 

grupp III för spuma-lika (2). 



Alla vertebrater har visats innehålla ERVs, dock med stor skillnad i antal kopior (3, 4), man 

har däremot använt klassificeringen efter de sekvenser man hittat i människa. Det har visats 

att av människans totala genom är ca 8 % endogena retrovirala element (1). Majoriteten av 

dessa ERVs är inte kompletta, det vill säga de har med tiden genomgått flertalet mutationer i 

värdens genom och är därför inte aktiva (5). För proteinsyntes krävs en öppen läsram och 

mellan generationer sker mutationer som bland annat orsakar frame-shifts vilket ofta leder till 

för tidigt stopp av translationen. Det leder till att de flesta ERV inte kommer att ha någon 

känd patogen verkan i sin värd men kan fortfarande fortsätta att nedärvasInaktiviteten hos ett 

endogent retroviralt element kan studeras och en förståelse bildas om hur gammal 

integrationen är, det vill säga den primära infektionen. Genom att analysera skillnaden mellan 

de två LTR (5’ och 3’) hos den aktuella individen så klassas integrationen efter procentuell 

divergens då man antar att de två regionerna muterar lika frekvent (6). 

När ett endogent retrovirus är aktivt kan det påverka mängder av olika tillstånd, så som 

tumörbildning (7) hos värden. Framför allt hos människan är sådana tillstånd beskrivna. Det 

kan även ses att ERV uttrycken är annorlunda vid vissa sjukdomstillstånd (5). Flera studier 

visar även att ERV LTR-sekvenserna kan fungera som promotorer för cellens egna genuttryck 

då de är selektiva att integrera i de regulatoriska regionerna i genomet (8).  

Det finns många studier som undersöker hur ERVs skulle kunna påverka en värdcell och hur 

de tillstånden skulle kunna leda till specifika sjukdomsförlopp. Man har ännu inte lyckats 

fastställa att ERVs skulle ha en koppling eller en påverkan på en sjukdomsutveckling men 

mycket forskning pågår då man försöker bevisa detta. 

En tysk grupp har fokuserat på att koppla humana endogena retrovirus (HERV) med 

schizofreni och bipolär sjukdom, där det visas att, i dessa fall från vävnadsprover finns ett 

annorlunda uttryck av HERVs, vissa uttryck var lägre i kontroller medan andra var högre. De 

jämförde biopsier, från bland annat temporalloben, från avlidna med någon av sjukdomarna 

och mot avlidna kontroller. Inget samband kunde ses mellan schizofrena eller bipolära mot 

kontrollerna men skillnader fanns. Det är dock inte säkert om HERV är transkriptionellt 

aktiva. Det kunde heller inte konstateras att det är de endogena retrovirusen som är orsaken 

till de mentala tillstånden eller om de ökar respektive minskar i samband med sjukdomarna 

(9). Den mest omtalade kopplingen är HERV-W till multipel skleros, viruset är även kallat 

multiple sclerosis-associated retrovirus. Hypoteser finns om att ett ökat uttryck av HERV-W 

skulle vara en promoterande faktor till en utveckling av multipel skleros (10). Mycket 

forskning sker inom detta område men det är ingenting som ännu blivit fastställt. Det finns 

också en del tankar om ERVs påverkan under tumörbildning, det tros att tumörceller kan 

aktivera uttrycket av HERV då tumörceller oftast visar en extremt annorlunda kromosomal 

uppdelning vilket skulle kunna vara en triggande faktor för transkriptionsstart. En grupp har 

visat att man funnit ett HERV uttryck i bröstcancer till skillnad mot kontroller som inte hade 

något uttryck alls i vävnaden, vilket då skulle kunna indikera att det är i) bröstcancern som 

promoterar en aktiv HERV replikation eller ii) ett aktivt HERV uttryck som ökar genuttrycket 

för cellprolifererande proteiner och orsakar ohämmad celltillväxt (7). Det krävs många olika 

studier för att kunna säkerställa fakta angående retrovirus, då det är extremt anpassningsbara i 

genomet genom frekventa mutationer. RT som transkriberar det retrovirala har en begränsad 

proof-reading, på grund av ett litet genom, som söker efter mutationer och denna begränsning 

leder till att all mutationer inte kommer att rättas till. Dessa mutationer kan vara i favör till 

viruset då den frekvent kommer att uttrycka nya varianter av glykoproteiner som är 

främmande för värden. ERVs har även möjligheten att flytta runt i genomet med 

translokationer av kromosomerna (1).  

För att vi ska kunna få förståelse för vad som försiggår i människan måste vi först få ett mer 

evolutionärt perspektiv och ren fakta på vad som har hänt för miljontals år sedan. Och för att 

vi mer exakt ska kunna säga vilka ERVs som bör och inte bör finnas integrerade i en 



människas genom så måste vi veta vad som finns i de andra djurens genom som delar våra 

fylogenetiska grenar. En grupp i Tyskland har analyserat musens genom och hittat element 

som fyller ut ca 10 % av det totala genomet och man har även konstaterat att en del av dessa 

fortfarande är aktiva eller är nyligen integrerade (4). Kycklingens genom har också blivit 

studerat, där har man hittat retrovirala element som uppnår ca 2 % av hela genomet. Även här 

har man visat att många element har identiska LTR-sekvenser vilket tyder på en ny 

integration samt hela gensekvenser som skulle kunna tyda på att det finns öppna läsramar (3). 

I en studie som är accepterad för publikation har Barrio et al. detekterat ERVs i hundens 

genom då man hittat att 0,15 % av genomet täcks av endogena retrovirala element (11).  

Blikstad et al. har i en review granskat andelen ERVs i olika arters genom (tabell1) och har 

konstaterat andra siffror som motsäger tidigare nämnda. Dessa anger en lägre procentuell 

andel av genomet, hans metoder och jämförelsestudier är främst baserade på programmet 

RetroTector (12) vilket gör att de är mer jämförbara.  

I den här studien så analyseras nötkreaturs (Bos taurus) genom i målet att stärka den 

evolutionära bilden samt skillnaden och likheter mellan redan analyserade arter. Det 

analyserna trycker på är hur ockuperat genomet är av endogena retrovirala sekvenser, det vill 

säga hur många element som kan detekteras, var de sitter i genomet och hur länge sedan de 

integrerade genom en exogen infektion. 

Om man kan fastställa hur ERV har integrerat och hur gamla de är kan vi få större förståelse 

om den evolutionära utvecklingen. Var de genomiska skillnaderna finns och hur de framträder 

ända fram till människans uppkomst. Vad är det som styr och selekterar utvecklingen av arter 

och kan ERVs accelerera den? Genom att infektera en individs könsceller för miljoner år 

sedan så skapades en skillnad mellan en individ och en annan, och detta har fortsatt under 

evolutionen ända fram till idag. Skulle vi kunna särskilja mellan olika människor med den 

informationen som vi kan få fram genom dessa studier? Kan man då säga vad som är skadligt 

för vissa individer?  Vad skulle det innebära för mänskligheten att veta innehållet av ens egna 

genom? Vilka etiska frågor skulle framkomma?  

Det skulle ge möjligheten att skilja olika etniciteters egenskaper genetiskt emellan. 

Slutsatserna varför vissa etniciteter trivs bättre i en specifik miljö medan andra knappt 

överlever där. Det kan vi se idag hos bland annat kossan. Placerar vi vår svenska kossa i 

Afrika kommer den att dö av flertalet olika infektioner, medan den afrikanska kossan som inte 

alls har ett avvikande genom överlever, dock inte i Sverige. Hur kan detta komma sig? Vad är 

det som skiljer dessa två åt, som är genetiska lika och är kopplade fylogenetiskt? Det vi vill 

veta är om de endogena retrovirala elementen har en sådan stor påverkan på genomet. Är det 

dessa små element som påverkar de fenotypiska skillnaderna när den naturliga genotypen inte 

är den avvikande faktorn? Om vi kan kartlägga dessa sekvenser och fastställa vilka arter och 

individer som bör ha specifika ERVs så kanske vi kan förutse skillnaden. Man skulle kunna 

förutspå sjukdomsuppkomst hos både människor och djur (13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material & Metoder 
Insamling av retrovirala element i hela kossans (Bos taurus) genom 

Hela kossans genom (bostau4rt101v080815) laddades upp i programmet RetroTector (ReTe) 

som screenar alla kromosomer efter igenkännbara retrovirala sekvenser. ReTe är ett 

plattformoberoende Java program som är programmerat att detektera olika områden, motiv 

och sekvenser som är lika komponenterna i exogena retrovirus; long terminal repeats (LTR)-

sekvenser och divergenser, läsramar för potentiella proteiner (puteiner), primer 

bindningssites, etc. För att eliminera element som kan detekteras av en slump, falskt positiva, 

så godkänns inga element med en score <300. Alla detekterade element får ett id nummer som 

längre fram är använt för indelning. ReTe visar även hur kompletta elementen är, närvaro av 

5’ LTR/3’ LTR samt av de fyra generna; env, gag, pol, pro (14). All data noterades och 

samlades i en Excel-fil för överblick. 

 

Hantering och indelning av de detekterade elementen 

Excel-filen innehöll; id-nummer, närvaro av gener, repetition av gener, närvaro av LTR (5’ 

och 3’), placering på positiv/negativ sträng. Därefter gjordes en indelning baserat på hur 

fullständiga de identifierade elementen var m.a.p. av gener och LTR. Tre olika grupper 

definierades; fullt komplett (FuCo), nästan komplett (AlCo) samt icke komplett (NoCo). I 

FuCo klassas de element som har alla fyra gener samt båda LTR. Under AlCo finns tre 

grupperingar, i) tre gener samt båda LTR, ii) fyra gener samt 1 LTR och iii) fyra gener utan 

LTR. Alla resterande element går under NoCo som klassas in i 9 subgrupper baserat på 

geninnehåll + LTR innehåll.  

För att elementen ska konfirmeras och visualiseras genomgick alla detekterade element en 

BLAT sökning (http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat) mot bosTau4 genomet. Utöver default 

inställningar så användes; human proteins - pack/dense, cow mRNA- pack, spliced ESTs – 

pack/dense, cow ESTs – pack/dense, conservation – pack, most conserved – pack/dense; 

baserat på längden på elementet. Visualiseringarna av sökningarna sparades som pdf-filer och 

gav upphov till en ny indelning baserat på lokalisering i värdgenomet; i en gen/integrarande 

med en gen (Middle), mellan gener inom 20kbp (Between), repeterande (Repeats), nära en gen 

inom 10kbp (Close) eller ingen interaktion (None).  

 

Analys av data 

En ny Excel-fil skapades för att sortera FuCo elementen för vidare analyser. Under taggen 

’codon sequence’ i ReTe hämtades pol-sekvenserna som konverterades till fasta-format för 

senare alignment. De pol-sekvenser som inte låg på den positiva strängen konverterades med 

’reversed & complement’ i eBioX (15), och gavs ett namn med UNC prefix. Vissa av dessa 

hade två detekterade pol-sekvenser vilka gavs namnet version-2 suffix. Totala antalet FuCo 

pol-sekvenser var 248. Ett script skrevs för att köra en alignment med alla 248 pol-sekvenser 

med ClustalMPI genom Terminal. Slutfilen konverterades till phylip-format och ändrades 

med Convert Lines för fortsatta analyser i Phylip (16). Via Terminal så genomfördes flertalet 

analyser med Phylip: bootstrapping (1000) med ’seqboot’, distans matrix med ’protdist’, 

neighbor joining med ’neighbor’ samt en konsensus med ’consense’. Detta ger en statistiskt 

säkerställd bild av det fylogenetiska sammanhanget. Träden visualiserades i Dendroscope 

(17), som resultat valdes ’radial cladogram’.  

FuCo elementen klassificerades i ReTe baserat på “PolClass” identifiering vilket är grunden 

för färgkodningen på det fylogenetiska trädet. Denna klassificering dokumenterades i en ny 

Excel-fil där även LTR divergens samt total längd på elementen samlades. LTR divergens fås 

ur ReTe som en procentuell skillnad mellan 5’ och 3’ på ett element och användas för att 

identifiera nya och gamla insertioner. Ungefärlig ålder beräknas med standard antagandet med 

0,2% skillnad för en miljon år (18). De element som klassades som nya markerades i ett nytt 



träd för att se om de har samma ursprung eller är lika. Med detta så gjordes ett cirkeldiagram 

för att visa spridningen av integrationsålder hos de 241 FuCo elementen i procent. Längden 

på dessa 241 är ett medelvärde som används för att avgöra den ungefärliga andelen ERV i 

genomet. En mer tydlig indelning gjordes av pol-sekvenserna för att visualisera 

klassificeringen ur ReTe samt hur många från varje subgrupp som representerades; gamma-

lik, beta-lik samt erranti-lik. Ett script skrevs för att visualisera hur FuCo elementen 

fördelades på de olika kromosomerna. 

 

Vidare analys av ZAM/gypsy-like element 

De n=4 element som klassas som ZAM/gypsy-lika (erranti) analyserades vidare med läsrams-

analyser i eBioX. En standard sekvens hämtades från NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AJ000387) med accession nummer AJ000387 och 

användes som standard. Pol-sekvenserna i nukleotidformat translaterades till 

aminosyrasekvenser med ’translate’ och sedan söktes öppna läsramar med ’plot orf’. ’get orf’ 

användes sedan för att hitta de längsta läsramarna. Alla läsramar-sekvenser (ORFs) 

konfirmerades med blastp (Swissprot) med kraven: query coverage>75%, E-value<1e
-5

. De 

signifikanta sökresultaten kördes med T-COFFEE för en pairwise alignment. ’info align’ visar 

likheterna mellan de matchade aminosyrasekvenserna, dessa granskades även efter startkodon 

(AUG) för att se om läsramen är aktiv. 

 

 

Resultat 
Insamling av endogena retrovirala sekvenser från kossans genom 

Med programmet RetroTector blir insamlingen av endogena retrovirala sekvenser hos kossan, 

bosTau4, möjlig. När detta gjordes användes en minimum score på 300 vilket eliminerar eller 

minimerar identifiering av falskt positiva element (14). Med dessa krav detekterades 1375 st 

sekvenser, som liknar de gener och LTR som finns i retrovirala genom, vilket utgör ca 0,4 % 

av kossans totala genom. Alla elementen är olika och sorteras utefter deras innehåll samt var i 

genomet de är integrerade. Elementen som upptäckts ges ett id-nummer av ReTe. I ReTe kan 

man även få ut massor med annan information om dessa sekvenser men vårt primära fokus 

ligger på att definiera hur många element som finns och var i genomet de är lokaliserade. Vi 

intresserar oss även för hur gamla dessa element är och inom vilken fylogeni de klassas. De 

n=1375 elementen delas in i olika grupper baserat på komponenterna av de signifikanta 

generna och de två LTR (fig1). Resultatet av detta gav att n=241 element med fullt innehåll (4 

gener + 5’ LTR + 3’ LTR) och kallas FuCo, n=246 element med avsaknad av en komponent 

(antingen saknad av en gen eller en/båda LTR) och kallas AlCo. Resterande sekvenser med 

stor skillnad mellan komponenterna var n=887 (NoCo). Den vanligaste organisationen för ett 

element var (n=246) närvaro av tre gener och avsaknad av LTR (NoCo), och andra vanligast 

(n=241) de elementen med allt innehåll (FuCo). Då LTR element ofta fungerar som 

promotorer för transkription så kan avsaknad av dessa stoppa både retroviral samt icke-

retroviral cellulär transkription. LTR element degraderas över tid då de frekvent muteras, de 

kan även ske större kromosomala förändringar som leder till att hela LTR sekvenser flyttas 

runt i värdgenomet. Om en av de två LTR elementen skulle translokeras så skulle den andra 

vara mycket svårare att detektera.  

 

Genintegration av exogena retrovirus ger endogenisering i nötboskapgenomet 

För att verifiera och visualisera de detekterade elementen så jämfördes de med sekvenserade 

genom från nötkreatur, bosTau4, med en BLAT sökning. Detta visar då hur de integrerade 

elementen interagerar i relation till befintliga gener. Av n=1375 element hade n=1024 ingen 

interaktion med mRNAn. Resterande visar olika interaktioner (fig1). n=210 hade någon slags 



interaktion (Middle), antingen i mitten av en gen eller i utkanterna av den. De element som 

låg nära (Close) var n=112, då inom ett mått på 10kbp. De som låg mellan två gener inom 

spannet på 20kbp var n=15 (Between) och slutligen de repeterande elementen n=15 (Repeats).  

Vid analysen av integrationsålder på de n=241 FuCo sekvenserna visades att 46 % klassades 

som gamla integrationer, det vill säga att de två LTR har en divergens som skiljer mer än 10 

%. Det visas även att det är lika vanligt med en nyligen integrerar sekvens (25 %) och en 

nyligen/gammal sekvens (25 %). Minst i antal är n=10 (4 %) av de n=241 FuCo klassas som 

nya vilket menar att de har identiska 5’ och 3’ LTR (fig4).  

 

Hög närvaro av element med likhet till human endogenous retrovirus-W (HERV-W) 

ReTe använder en konstruktion för att matcha de detekterade sekvenserna mot kända exogena 

retrovirala element. Tre stycken olika subfamiljer av retrovirus detekterades (fig6); gamma-

lika (n=172), beta-lika (n=65) samt erranti-lika (n=4) (fig5). Detta visar även att n=90 av 

FuCo elementen tillhör de human endogenous retrovirus-W (HERV-W)-lika. Majoriteten av 

de beta-lika sekvenserna tillhör gruppen HML2-lika (HML2 är även känt som HERV-K). 

 

Klassificering av retrovirala element visar närvaro av ZAM/gypsylika sekvenser 

Efter ReTe klassificerat n=4 element som erranti-lika kräver detta en validering, då endogena 

errantiretrovirus, ZAM/gypsy, endast har hittats i invertebrater och upptäcktes först i 

Drosophila melanogaster. Pol-sekvenserna från ReTe användes för att hitta öppna läsramar 

vilket gav det totala antalet n=25. Verifieringen av dessa element gjordes med en blatsp 

sökning mot aminosyrasekvenser (se Material & Metoder) vilket gav n=5 signifikanta resultat 

(tabell2). Dessa n=5 öppna läsramar jämfördes mot kontrollsekvenser från NCBI, och senare 

en pairwise alignment, se tabell3. Endast n=1 har en hög likhet, dock med många gaps och 

stort avstånd så ingenting säkert kan fastslås med detta. Inga startkodon detekterades hos pol-

sekvenserna så elementen klassas som inaktiva.  

 

Fylogenetisk analys 

FuCo elementens pol-sekvenser jämfördes mot varandra (fig2) och gav en visualisering av 

likheten mellan dem. I figuren ses hur konserveringen (de ljusa, lodräta banden i bakgrunden) 

finns kvar samt hur de skiljer sig i längd (de vita, vågräta banden). Konserveringen kan även 

ses i ursprungsfilen i eBioX på nukleotidnivå. Ur ReTe kommer även längden på elementen 

vilka variera mycket mellan 7000 baser ner till 500 baser. Det gör dock att medelvärdet på 

pol-sekvenserna blir ca 3000 baser, vilket är NCBIs ungefärliga längd på pol-sekvenser från 

olika endogena retrovirus. Bootstrapping på 1000 bootstraps ger en statistisk signifikant 

visualisering av det fylogenetiska trädet som ses i fig3. En färgkodning finns för att jämföra 

hur ReTes klassificering (färgerna) utspelar sig i trädet som endast tar hänsyn till 

sekvensernas likhet. Ett ytterligare träd är visualiserat för att se hur de n=10 elementen som är 

nya integrationer relaterar till varandra och resten av elementen (fig5). 

För att slutligen få en överblick hur dessa n=241 FuCo element fördelar sig över nötkreaturs 

29+X kromosomer anpassat efter kromosomernas längd, (se fig7). Detta visar klart och 

tydligt att vissa kromosomer har mycket fler integrerade element än andra medan vissa 

kromosomer saknar detekterbara element. Ingen direkt relation mellan kromosomlängd och 

antal detekterade ERVs syns. 

 

 

 

 

 

 



Diskussion 
Det blir möjligt att studera endogena retrovirus med hjälp av tillgången till komplett 

sekvenserade genom samt bioinformatiken som finns. Majoriteten av denna studie har sin 

tillit till Java programmet RetroTector som annoterar, samlar och lagrar olika data om 

retrovirala sekvenser. Programmet fokuserar på att hitta matchande sekvenser mot både kända 

exogena retrovirus och endogena retrovirus (14). Det finns många kriterier och krav vid dessa 

matchningar, vi har valt ett tillägg på krav (score>300) för att eliminera falskt positiva 

resultat.  

Våra resultat visar att det finns 1375 ERV i Bos taurus, vilket motsvarar ca 0,4 % av det totala 

genomet. Detta säger oss att det finns fler endogena retrovirus i nötkreatur än vad det gör i 

bland annat hund och kyckling, dock är det inte lika stor andel som man hittat i primater (12). 

Av dessa 1375 element som detekterats är n=241 kompletta. Det vill säga att dessa element 

misstänks innehålla alla regioner som krävs för att ett virus ska kunna vara aktivt. Dessa utgör 

17,5 % av alla detekterade element. Det är dock inte säkerställt om något av dessa element är 

aktivt då det krävs att proteinerna har öppna läsramar, det är något som återstår att fastställa. 

17,8 % av BtERV är nästan kompletta, då de saknar en region, antingen en gen eller en LTR. 

Majoriteten av alla detekterade element visar sig vara de som innehåller tre av de fastställda 

generna. Det kan dock variera vilka tre av de fyra som är detekterade. Ingen fortsatt analys 

gjordes på dessa, man kan dock tänka sig att de är till största delen gamla integrationer. 

Eftersom ReTe bara har detekterat tre gener i dessa element så innebär det att LTR regionerna 

har antingen deleterats, muterat eller inaktiverats med tiden så att sekvenserna inte blir 

igenkännbara av programmet. Näst efter de med tre detekterade regioner hittar vi ett stort 

antal kompletta element. Det är klart oväntat att hitta så pass många med alla regioner 

sammansatta, då det är väldigt vanligt att ERV flyttar runt i genomet och ändrar lokalisering. 

Varför just nötkreaturs genom har ett stort antal av dessa är inte fastställt. Man skulle behöva 

jämföra data mellan flera olika Bos taurus för att säkert kunna säga hur många av de 

kompletta som är vanligt förekommande. Det går att utesluta exogena infektioner då det 

endast skulle leda till att vissa celler skulle ha integrerade retrovirala sekvenser. För att stärka 

alla hypoteser måste fler bestämningar göras, på alla arter. Man behöver kunna jämföra 

kossor emellan samtidigt som man behöver kunskapen om hur skillnaden föreligger mellan 

olika arter. Vi ser även efter en alignment i BLAT browsern att majoriteten av alla 

detekterade element inte har någon slags interaktion med några kända gener i kossans genom. 

Näst mest förekommande är de element som faktiskt har en interaktion med en känd gen, 

antingen så ligger elementet mitt i genen eller längs med de yttre regionerna. Här uppstår 

också den frågan om något av dessa interagerande element är aktivt. Finns det ett fungerande 

startkodon som skulle kunna påbörja en translation? Det här är frågor som man gärna vill ha 

svar på som dock är väldigt svåra att få fram, många analyser kvarstår att göra. Om något av 

de här elementen är aktivt skulle det kunna få extrema konsekvenser när det interagerar med 

en gen. Vi vet inte heller med säkerhet vilka gener som faktiskt interagerar, men det kan 

undersökas med ytterligare BLAT sökningar. Om situationen skulle vara sådan att de 

integrerade generna är av viktig betydelse för några specifika processer i cellen skulle stora 

förändringar kunna ske, båda till det negativa och det positiva. Om ett sådant element skulle 

lägga sig i uttrycket av cellcykel-reglerande proteiner eller så kallade onkgener samt 

tumörsupressorgener kan resultatet av detta bli väldigt dåligt. ERV skulle då ha en initierande 

effekt för tumörbildning. I möss har man sett att det finns en risk att utveckla vad man idag 

kallar tumörer i mjölkkörtlarna vilket orsakas av ett retrovirus. Detta retrovirus kallas mouse 

mammary tumor virus (MMTV) (19). Det visas även att MMTV skiljer sig lite från andra 

retrovirus då det har en specificitet för vävnaden samt att viruset kan trigga igång en 

proliferation av epitelcellerna som påbörjar en tumörbildning. Detta tror man sker genom 

aktivering av specifika onkgener (20).  Man kan också tänka sig att ett element mitt i en gen 



skulle göra den eventuellt inaktiv. Om det då skulle vara en inaktivering av proteiner som är 

extremt viktiga för metabola processer etc. skulle även det ha kraftig påverkan på fenotypen. 

Det skulle påverka cellerna på ett sådant plan att möjliga apoptos-program påbörjas och cellen 

dör. Elementet behöver heller inte ligga mitt i genen för att vara oroväckande. Om 

sekvenserna integrerar i värdgenomet så att de lokaliserar sig vid en promotor kan uttrycket 

av genen förändras. ERV skulle här kunna inaktivera promotorn så att till exempel ett protein 

som hämmar apoptos eller celldelning inte uttrycks. Detta skulle leda till att cellen dör av 

ingen specifik anledning respektive blir odödlig. Om elementen påverkar promotorn på ett 

aktiverande sätt kommer proteinerna att uttryckas mycket mer. Även här kan det ha olika 

resultat. Om ett protein som initierar mitos och replikationer blir överuttryckt så kommer 

cellen okontrollerat att börja dela sig, vilket ger tumörer. Om ett protein som aktiverar 

signalkaskader för apoptos uttrycks i dubbla mängder kommer celler att dö mer och mer och 

en extrem cellförlust kommer att ske. Flertalet av dessa tillstånd leder ofta till att individen 

dör. 

För vidare analyser av de kompletta elementen har vi använt oss av pol-sekvenserna, tagna ur 

ReTe. Alla dessa visar en stor variation i sekvenslängd, mellan 500 baser upp till 7000 baser. 

Dock finner vi att medellängden ligger runt 3000 baser, vilket liknar den sekvenslängd som 

NCBI använder för alignmetoder mot pol-sekvenser hos exogena retrovirus. Genom 

ClaustalMPI alignen mellan alla kompletta element så ser vi en stor konservativitet mellan 

elementen. Det verkar som att det skulle kunna finnas någon slags selektivitet till vad som 

finns kvar och vilka sekvenser som muterar mellan generationer.  

I det radiala kladogrammet ser vi att konsensusträdet som är visualiserat efter att flertalet 

statistiska prövningar utförts stämmer lagom överens med den indelningen som kommer ur 

ReTe. Vi ser klart och tydligt i trädet hur fördelningen ligger mellan elementen då majoriteten 

av HML-lika elementen ligger tillsammans, även alla HERV-lika element visar ett 

gemensamt urprung. Vi ser även i trädet att de detekterade ZAM-lika elementen ligger utanför 

alla andra. De har inte några delade förgreningar utan sitter på en egen del. Det indikerar att 

de faktiskt sticker ut från mängden och är olika de andra. Skulle det faktiskt kunna betyda att 

det är exogena ZAM/gypsy retrovirus som har infekterat en kossa? Eller visar det på att de är 

kvarstående från en infektion i en invertebrat som faktiskt har nedärvt ända sen 

invertebraterna började ge upphov till vertebrater? Många frågor finns om är svåra att 

besvara. I det andra trädet med visualiseringen av de nya integrationerna så ser vi att det 

faktiskt finns ett samband mellan dessa. De verkar ligga på samma ställen, det vill säga ha 

väldigt lika sekvenser. Då undrar man om det finns någon selektion för nya element och av 

vilken typ de är eller om allt bara sker av slumpen. Vi har hittat n=10 element som påstås vara 

helt nya. Vad som menas med helt nya är heller inte helt klart. Det kan innebära att dessa 

element faktiskt inte ens är endogena sekvenser utan det är exogena infektioner. Det är dock 

mindre sannolikt att alla dessa tio skulle vara infektioner under en individs livstid. 

Integrationerna kan vara från ursprungs Bos taurus eller från flera generationer därifrån på 

väg mot idag. Det är svårt att säga.  

Genom den att visualisera den ERV fördelningen på kromosomal nivå kan vi få en överblick 

om det finns några samband mellan längden på kromosomen och antalet detekterade element. 

Vår första slutsats är att det finns en svag fördelning som är längdbaserad men vi kan ändå 

inte säga att de kortaste kromosomerna står utan och att den längst har flest. Det finns som 

sagt många undersökningar kvar att göra för att kunna fastställa rådata. Det vi gjort här är att 

vi har gett en helhetsbild på mängden endogena retrovirus som nötkreatur har och vi vill att 

detta på något sätt ska kunna jämföras med hur bland annat människan har det.  
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Tabell & figurlista 
 
Tabell 1  

Tabellen visar skillnaden mellan andel ERVs av genomet hos analyserade arter med resultat från 

RetroTector (12).  

*RetroTector kan underskatta den sanna mängden element på grund av att programmet kan brista i 

sekvensanalysen. 

 

Art Genom Antal element Andel i % 

Nötkreatur (Bos taurus) bosTau4 1375 0,4 

Hund (Canis familiaris) canFam2 407 0,15 

Kyckling (Gallus gallus) galGal3 260 0,2 

Zebrafisk (Danio rerio) danRer4 2048 0,8 

Rhesusapa (Macaca mulatta) rheMac2 2690* <0,8 

Chimpans (Pan troglodytes) panTro2 2919* <0,8 

Människa (Homo sapiens) hg18 3149 0,8 

Pungråtta (Monodelphis domestica) monDom4 7456 0,2 

Mus (Mus musculus) mm8 7582 0,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2 

Alla öppna läsramar hos de ZAMlika elementen som detekterades i eBioX konfirmerades mot 

sekvenserna i databaraserna i Swissprot. Tabellen visar det översta resultatet på ORF söket med ett 

signifikant resultat. 

 
Tabell 3 

Visar resultatet från en pairwise align med T-COFFEE i eBioX mellan alla signifikanta ORF på 

ZAMlika elementen mot standardsekvensen från NCBI. Default inställningar användes. 

 

Align Längd Alignad 

längd 

Gaps Gap 

längd 

Likhet Skillnad Ändring (%) 

727-1 vs 

ZAM 

175 

1206 

1161 

1206 

15 986 40 77 84,93 

9,7 

1387-3 

vs 

ZAM 

298 

1206 

1167 

1206 

22 869 55 157 74,46 

17,58 

1387-4 

vs 

ZAM 

128 

1206 

956 

1206 

9 828 34 56 96,03 

0,0 

2331-1 

vs 

ZAM 

220 

1206 

817 

1207 

13 

1 

597 

1 

37 110 73,07 

12,26 

2331-4 

vs 

ZAM 

516 

1206 

1033 

1213 

19 

5 

517 

1 

96 296 50,05 

32,89 

Z ZAMid- ORF No. Namn Organism Innehåll Score Query 

c. 

E-value 

727-1 P211414.1 Pol 

polyprotein 

Gibbon ape 

leukemia 

virus 

RT, 

integrase, 

protease 

112 100 % 1e-9 

1387-3 Q5T7N2.1 LINE-1 

transposase 

domain 

containing 

protein 1 or 

ES cell-

associated 

protein 11 

Homo 

sapiens 

 211 93 % 1e-34 

1387-4 P11369.2 Retrovirus 

related Pol 

polyprotein 

LINE-1 or 

Long 

intersperse

d element-1 

Mus 

musculus 

endonuclea

se 

166 99 % 4e-41 

2331-1 P00365.2 Pol 

polyprotein 

Mouse 

mammary 

tumor virus 

RT, 

integrase 

264 100 % 3e-70 

2331-4 P31623.1 Pol 

polyprotein 

Jaagsiekte 

sheep 

retrovirus 

RT, 

integrase 

289 77 % 3e-77 



Figur 1 

Indelningen av alla 1375 element detekterade av ReTe. Röd, grön och gul baseras på 

innehållet i varje element, blå indelning klassas efter BLAT-sökningens resultat på integration 

med gener jämförda mot nötkreaturs mRNA. Middle räknas som när elementet interagerar med en 

gen på något sätt, Close är när elementet ligger nära en gen inom ett 10kbp spann. Between klassas när 

elementet ligger mitt emellan två gener inom ett spann på 20kbp. Och Repeats är när ett element har 

upprepande regioner. Övriga element utan interaktion med gener klassas som None. 



 

 

 
Figur 2  

De tre bilderna visar resultatet av den multiple align som kördes i ett script av ClustalMPI. 

Alignen gjordes mellan de 248 pol-sekvenser som detekterades av ReTe hos de 241 kompletta 

elementen. De ljusare lodräta linjerna visar konservativiteten mellan sekvenserna medan de vita 

vågräta linjerna visar själva sekvenserna och dess längd i förhållande till varandra. 

 



 
Figur 3 

Bilden visar det fylogenetiska konsensus-trädet från Phylip analyser i radialt kladogram-typ. 
Färgkod; röd – HERV-W, rosa – ERV9, gul – HERV-E & HERV-T, blå – HML2, HML6 & HML1, 

grön – HUERSP3, lila – ZAM, petrol – MER4like, orange – HERV48I & HERV19, grå – HERV-Fa, 

HERV-Fb & HERV-Rb. 



 
Figur 4  

Figuren visar hur fördelningen ligger mellan de n=241 FuCo elementen. ReTe ger 

divergensen i procentuell skillnad. 

Ny – 0 miljoner år sedan (MyA) 

Nyligen – upp till 10 MyA 

Intermediär – mellan 10 och 20 MyA 

Gammal – mer än 20 MyA 

 

 



 
Figur 5 

Samma radiala kladogram som ovan, röda markeringar för de 10 element som är nya 

insertioner enligt ReTe. Närliggande i trädet visar att de kan ha ett gemensamt ursprung vid 

integrationen. 



 
Figur 6 

Enligt klassificering ur ReTe gjorde en indelning av de n=241 kompletta elementen. En 

indelning visar hur många element som tillhör vilken –likegrupp. 

 

 

 
Figur 7 

Bilden visar en överblick av hur de n=241 kompletta elementen fördelar sig över 

kromosomerna hos kossan. Gröna är klassade som gammalika, lila som betalika och gula 

representerar de oklassificerade som till exempel de ZAM/gypsylika elementen. 
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