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Ekte hussopp (Serpula 
lacrymans) er en alvor-
lig skadegjører i bygnin-
ger i tempererte strøk 
verden over og er mange 
hus eieres store skrekk. 
I løpet av de siste årene 
har vi ved Universitetet i 
Oslo undersøkt biologien 
og natur historien til ekte 
hussopp, og her gir vi et 
populært sammendrag av 
denne forskningen.
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Slektskapsforhold
Ekte hussopp er en saprotrof 
brunråtesopp som i hovedsak 
ernærer seg ved å bryte ned cel-
lulose i trevirke, og den kan gjøre 
alvorlig skade  på trekonstruksjo-
ner (Fig. 1a). Den danner til dels 
store pannekakeformede fruktle-
gemer (Fig. 1b) hvorfra den sprer 
milliarder av små sporer (Fig. 1c). 
Systematisk tilhører ekte hussopp 
rørsoppordenen (Boletales) og er 
nært beslekta med sopper som 
steinsopp, rødskrubb og pluggs-
opp. Hussoppfamilien (Serpula-
ceae) består av om lag et dusin 
arter hvor mange er lite studert. 
Den nærmeste slektningen av 
ekte hussopp er tømmernettsopp 

(Serpula himantioides), som også 
ofte forekommer i bygninger, 
men forårsaker mindre alvorlige 
skader sammenliknet med ekte 
hussopp. Inntil nylig trodde man 
at alle artene i hussoppfamilien 
var brunråtesopper. I den se-
nere tid har imidlertid to slekter 
(Austropaxillus og Gymnopaxil-
lus) som danner ektomykorrhiza  
(sopprot) og lever symbiotisk med 
planter vist seg å tilhøre hussopp-
familien. Våre genetiske analyser 
viser at disse mykorrhizasoppene 
faktisk er de nærmeste slektnin-
gene til ekte hussopp og tømmer-
nettsopp. Det har altså skjedd en 
overgang i ernæring fra saprotrofi 
til mykorrhiza innen hussopp-
familien, noe som for øvrig har 
skjedd en rekke andre ganger i 
soppriket.

Kryptisk artsdannelse
Ved hjelp av genetiske studier har 
man i den senere tid blitt klar 
over at svært mange sopparter 
inkluderer flere ulike (biologiske) 
arter som morfologisk er tilnær-
met identiske.  Disse betegnes 
gjerne som ’kryptiske arter’. Vi 
har funnet ut at dette også er 
tilfelle med søsterartene ekte 
hussopp og tømmernettsopp. 
Sistnevnte inkluderer faktisk fem 
forskjellige arter som til en viss 
grad viser ulik utbredelse og øko-
logi. For eksempel forekommer en 
av de kryptiske tømmernettsopp-
artene kun i Sør-Amerika.

De genetiske analysene har 
vist at ekte hussopp også består 
av to ulike kryptiske arter som 
tidligere riktignok er beskrevet 
som ulike varieteter. Den ene 
(var. shastensis) synes å ha sin 
hovedutbredelse i fjellene i det 
vestlige Nord-Amerika og er ikke 
påvist i bygninger (Fig. 1d). I vårt 

feltarbeid fant vi denne i Cali-
fornia voksende på store stokker 
omkring 3000 meter over havet 
rett under tregrensa (Fig. 1e). 
Den synes å ha synkronisert sin 
fruktifisering til snøsmeltingspe-
rioden på våren (mai-juni), hvor 
store mengder fuktighet tilføres 
det ellers tørre substratet. Denne 
tilpasningen er kanskje årsak til 
at ekte hussopp også i stor grad 
fruktifiserer om våren i bygnin-
ger. Det kunne også se ut som 
den Nord-Amerikanske kryptiske 
hussopparten er sterkt geofil, dvs. 
knyttet til jord, i og med at den 
kun ble funnet på stokker som lå 
i tett bakkekontakt. Trolig vokser 
soppens mycel ned i bakken og 
henter fuktighet opp i substratet 
til nedbrytningsprosessen. Dette 
er muligens årsaken til at ekte 
hussopp har utviklet kraftige 
mycelstrenger for transport av 
fuktighet. I bygninger kan disse 
bli opp mot to centimeter i diame-
ter (Fig. 1f).

Den andre kryptiske arten 
innen ekte hussopp er tidligere 
beskrevet som varieteten var. 
lacrymans, og det er denne vi 
finner i bygninger verden over 
(Fig. 1a, b og e).  Denne ag-
gressive arten ser ut til å ha en 
naturlig utbredelse hovedsakelig 
i det nordøstlige Asia (det østlige 
Russland, Kina, Korea, India og 
kanskje Pakistan) hvorfra den har 
spredt seg videre og blitt en alvor-
lig skadegjører.

De biogeografiske analysene 
antyder at den felles forfaren til 
de to ulike hussoppartene hadde 
sin opprinnelse i Nord-Amerika, 
og at det oppsto en sammenheng-
ende utbredelse mellom Nord-
Amerika og Nordøst Asia over 
det da tørrlagte Beringstredet. 
Den geografiske separasjonen av 
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Figur 1 a. Gulv angrepet av ekte hussopp (var. lacrymans). Det hvite er soppmycel mens de brune partiene er 
fruktlegemer. b. Fruktlegemer av ekte hussopp (var. lacrymans)  på vegg av murstein. c. Hjørne av kjeller farget 
rustbrunt av milliarder av sporer fra ekte hussopp. I utsnittet vises forstørrede sporer. d. Fruktlegeme av den 
viltvoksende hussoppvarianten (var. shastensis) som vokser i Nord-Amerika. Fruktlegemene avviker noe morfo-
logisk fra var. lacrymans ved at de er mindre kjøttfulle. e. Fra feltarbeid i Nord Amerika hvor ekte hussopp (var. 
shastensis) ble funnet viltvoksende. Typisk voksested er denne typen store stokker. f. Rhizomorf (mycelstreng) 
som ekte hussopp danner for transport av fuktighet og næring. g. tre ulike isolater av ekte husopp som vokser 
i kultur. Når to ulike mycel møtes (som er genetisk ulike) dannes en konfrontasjonssone (pil) som avgrenser 
individene fra hverandre. Alle bilder, unntatt d, e og g, er tatt av Mycoteam as.
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Nord-Amerika og Nordøst Asia 
førte trolig til at de to kryptiske 
artene innen ekte hussopp gradvis 
oppstod.

Det er en viss morfologisk 
forskjell mellom de to hussoppar-
tene. Den ikke-aggressive arten 
(var. shastensis) danner mindre 
kjøttfulle fruktlegemer og ikke 
fullt så kraftige mycelstrenger 
som den mer aggressive arten 
(var. lacrymans). Om disse for-
skjellene i hovedsak er økologisk 
betinget (voksested) eller genetisk 
vet vi ikke.

I det etterfølgende er det den 
aggressive arten (var. lacrymans) 
vi i all hovedsak henspeiler til når 
vi snakker om ekte hussopp.

Global spredning av 
ekte hussopp
Genetiske analyser av innsam-
linger av ekte hussopp fra hele 
utbredelsesområdet (fylogeogra-
fisk analyse) har klarlagt opprin-
nelsen til ekte hussopp og dens 
videre spredningsveier. Fra det 
naturlige utbredelsesområdet i 
Nordøst Asia, hvor det forekom-
mer mest genetisk variasjon, har 
ekte hussopp i løpet av relativt 
kort tid (og i historisk tid) spredt 
seg ut til de fleste kontinentene. 
En separat spredning har funnet 
sted til Japan, hvor ekte hussopp 
er svært vanlig i bygninger. En 
annen spredning har funnet sted 
til Europa. Det kan se ut som om 
kilden til den europeiske popula-
sjonen har vært populasjoner i Hi-
malaya (India), siden det er stor 
genetisk likhet mellom innsamlin-
ger av ekte hussopp fra naturen i 
disse områdene og de som fore-
kommer i hus i Europa. Analyser 
viser at den genetiske variasjonen 
i den europeiske populasjonen er 
svært begrenset, noe som antyder 
at kun et fåtalls individer av ekte 
hussopp ble spredt til Europa. I 
Europa, dvs. i Tsjekkia, har ekte 
hussopp blitt funnet i naturen 
flere steder, men våre genetiske 
analyser tilsier at disse forekom-
stene trolig representerer tilbake-
spredninger til naturen fra hus.

Tilnærmet genetisk iden-
tiske individer som de europeiske 

finner man også i hus i Nord-
Amerika (først og fremst østlige 
deler), Sør-Amerika  (Peru, Chile 
og Argentina ), New Zealand og 
tempererte deler av Australia. Vår 
hypotese er at ekte hussopp rela-
tivt nylig har spredt seg videre fra 
Europa til disse områdene. Ekte 
hussopp var et problem i tresku-
ter, og dette kan ha vært en viktig 
spredningsvektor mellom ulike 
kontinenter. Et islett av ’japansk’ 
genetisk variasjon i Australia/
New Zealand tilsier at to separate 
innvandringer har funnet sted 
hit, etterfulgt av en sammenblan-
ding av det genetiske materialet.

Populasjonsstudier 
av ekte hussopp
Vi har gjennomført omfattende 
genetiske analyser av europeiske 
og japanske husboende populasjo-
ner av ekte hussopp for nærmere 
å undersøke artens biologi. Disse 
analysene indikerer at de husbo-
ende hussoppene i all hovedsak 
spres ved sporer (basidiosporer) 
gjennom luften, og i liten grad 
’klonalt’ i for eksempel infiserte 
trematerialer.  Analysene viser at 
den genetiske variasjonen i den 
japanske populasjonen er langt 
høyere enn i den europeiske. 
Dette har trolig sammenheng 
med at den japanske populasjonen 
ligger nærmere det naturlige ut-
bredelsesområdet i Nordøst Asia 
og at det har vært en større grad 
av spredning (genflyt) til Japan 
sammenliknet med Europa.

Vi har også studert diversitet 
og geografisk fordeling av såkalte 
vegetative inkompatibilitets-
typer hos ekte hussopp. Vegetativ 
inkompatibilitet er en mekanisme 
soppene har for å gjenkjenne eget 
mycel fra andres. Når ett individ 
møter et annet, dannes typisk en 
vegetativ inkompatibilitetssone 
som avgrenser og beskytter eget 
mycel fra andres (Fig. 1g). I den 
europeiske populasjonen forekom-
mer så lite genetisk variasjon at 
ulike individer ofte ikke greier å 
gjenkjenne seg selv fra naboen 
(fordi de tilfeldigvis deler de 
samme genvariantene som styrer 
denne reaksjonen). Dette kan føre 

til at for eksempel virussykdom-
mer i lettere grad spres i den eu-
ropeiske populasjonen, noe som er 
blitt påvist hos andre sopparter, 
for eksempel almesykesopp. I den 
genetisk mer variable japanske 
populasjonen er de fleste soppin-
dividene i stand til å skille eget 
mycel fra naboens.

Vi har også undersøkt varia-
sjonen og fordelingen av såkalte 
kjønnsfaktorer (mating types) 
hos ekte hussopp. For at to ulike 
individer skal kunne krysses må 
de ha ulike kjønnsfaktorer. Hos 
denne typen sopp forekommer 
gjerne hundrevis av kjønnsfak-
torer innad i en art. Ved hjelp av 
genetiske analyser har vi funnet 
evidens for at det forekommer en 
såkalt (invers) frekvensavhengig 
seleksjon på kjønnsfaktorer i ekte 
hussopp. Årsaken til dette er at 
soppindivider som har sjeldne 
kjønnsfaktorer har større sjanse 
for å krysse seg sammenliknet 
med individer som bærer vanlige 
kjønnsfaktorer. Denne seleksjo-
nen, som motvirker genetisk drift, 
vil føre til at mange kjønnsalleler 
opprettholdes, selv i genetisk 
utarmede populasjoner som den 
europeiske.

Videre forskning på 
ekte hussopp
Nylig er det totale genmaterialet 
(genomet) fra to isolater av ekte 
hussopp (var. lacrymans) gen-
omsekvensert. Genomet til ekte 
hussopp utgjøres av ca. 42 mil-
lioner basepar fordelt på omlag 
24 kromosomer. Sammenliknet 
med for eksempel dyr og planter 
er dette et svært lite genom, noe 
som gjør slike analyser enklere. 
Vi planlegger i vårt videre arbeid 
å genomsekvensere ytterligere 
genomer fra ulike arter innen 
hussoppfamilien, herunder fra 
den andre kryptiske arten innen 
ekte hussopp (var. shastensis). 
Dette vil muliggjøre sammenlik-
ninger som kan kaste lys over 
hvilke genetiske endringer som 
har betinget eller vært en kon-
sekvens av overgangen mellom 
å være viltvoksende til å være 
husboende. Videre vil vi analy-
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sere genomene til nært beslekta 
arter innen Austropaxillus  som 
danner ektomykorrhiza  for å 
kunne si noe om hvilke genetiske 
endringer som har skjedd under 
overgangen fra saprotrofi til my-
korrhiza.
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