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Bakgrunn 
 
Avlsmålet for geit er økt tørrstoffinnhold i melken. Melkemengde samt fett-, 
protein- og laktoseprosent er produksjonsegenskaper som blir registrert i 
Geitekontrollen. Økt tørrstoffinnhold gir bedre ystingsegenskaper for hvit geitost. 
I Norge brukes geitemelken hovedsakelig til mysostproduksjon – da er det også 
nødvendig å skille ostestoffet (kaseinet) fra mysen, noe som er lettere med et høyt 
tørrstoffinnhold. Fire kaseingener; αS1, β, αS2 og κ, koder for om lag 80 % av 
proteinet i melken. Tidligere studier (Ådnøy et al., 2003) viser at den norske geita 
er unik ved at rundt 70 % av geitene har et spesielt allel i alfa-S1 genet, nemlig 0-
varianten. I andre europeiske land er varianten sjelden. 0-allelet koder ikke for 
protein, og Ådnøys analyser indikerer at melk fra 0-geiter har et signifikant lavere 
kasein- og fettinnhold i melken.  
 
Alle de fire kaseingenene sitter på kromosom 6. De er i koblingsulikevekt - 
overkryssinger skjer ytterst sjeldent. Genetiske modeller der effekten av et eller 
flere av kaseingenene er inkludert vil være påvirket av koblingsulikevekten. 
Hovedeffekten av et allel i et lokus (gen) beregnes ved å ta gjennomsnittet over 
genotyper som inneholder allelet. Når genet er i koblingsulikevekt med andre 
gener kan det være vanskelig å bestemme hovedeffekten. Epistasi kan føre til at 
dersom mRNA produksjonen fra et gen er lav, oppreguleres andre gener. En 
metode som unngår denne problemstillingen er å se på effekten av haplotyper. En 
haplotype er et sett med gener som sitter så tett sammen på kromosomet at de blir 
nedarvet som en enhet. Hvert individ har derfor to haplotyper – en fra hver av 
foreldrene. Ved å vurdere haplotyper i stedet for enkeltgener vil alle samspills-
effekter som finnes i materialet tas hensyn til i analysen. Geiter med haplotyper 
som har en positiv effekt på tørrstoffinnholdet i melk kan brukes i avl og dermed 
bidra til større avlsfremgang. 
 



Materiale og metode 
 
Ut fra litteraturen ble det valgt 36 SNP-posisjoner som ble genotypet for 438 
norske bukker. Per november 2004 hadde 339 av disse døtre i geitekontrollen. På 
grunnlag av SNPene kan vi karakterisere hvilke allel som finnes i hvert kaseingen 
for hver bukk. Haplotypene ble predikert ved hjelp av to dataprogram. SimWalk 
(Sobel og Lange, 1996) benytter slektskapsinformasjon mens PHASE (Stephens et 
al., 2001) bruker koblingsulikevekt og frekvenser i predikeringen. Resultatene fra 
SimWalk kan brukes som input i PHASE.  
 
Per november 2004 bestod Geitekontrollen av i alt 1021116 observasjoner og 
173179 dyr. Målinger av melkemengde samt protein-, fett-, og laktoseprosent 
registreres normalt på geitene de to første årene, fra fire og opptil ni ganger per 
laktasjon for melk, og fra to og opptil fem ganger for de andre produksjons-
egenskapene. Modell (1) ble benyttet for å finne varianskomponenter og løsninger 
for effekter, der tilfeldige effekter er angitt i kursiv. 
 
egenskap = testdagi + laktasjonj + besetning-år-testdagk + dyr-årl + dyrm            (1) 
 
For døtrene til de genotypede bukkene ble egenskapen korrigert for faste effekter 
samt besetning-år-testdag. Den korrigerte verdien ble brukt for å finne effekten av 
haplotypene i datamaterialet ved modell (2). Her er y et gjennomsnitt av døtrenes 
korrigerte verdier for hver bukk, vektet mot antall døtre. 
 
y = µ + haplotype1 + haplotype2 + dyr                                                                 (2) 
 
Resultater og diskusjon 
 
Tabell 1 viser en regional oversikt over frekvensen av 0-allelet. Allelet opptrer 
hyppig i utvalget, oftest i Nord-Norge og oftere i Vest-Norge enn Øst-Norge. 
Tidligere resultater (Devold, 2004) indikerer at Vest-Norge har flest forekomster 
av 0-allelet, men analysene er basert på et mindre utvalg. Tallene er ellers i god 
overenstemmelse.  
 
PHASE med SimWalk-input som prediksjonsmetode for haplotyper benytter seg 
av informasjon både fra slektskap, koblingsulikevekt og frekvenser. Tabell 2 viser 
en ovesikt over 17 haplotyper predikert med minimum 95 prosent sikkerhet og en 
frekvens større enn 0,5 %. Posisjon 1 til 15 ligger i αS1-genet, 16 til 22 i β, 23 til 
25 i αS2, mens 26 til 38 ligger i κ-genet. En delesjon i posisjon 14 kjennetegner 
det karakteristiske 0-allelet i αS1. Haplotype 6 og 10 er de mest frekvente i 
utvalget, og utgjør til sammen 66 % av alle haplotypene. 
 



Tabell 1: Regional oversikt over frekvensen av A- og 0-allelet for αS1 for bukkene i 
datasettet. Prosenten er beregnet på grunnlag av total sum av A og 0. 

  Nord-Norge Vest-Norge Øst-Norge 
Allel Frekvens Andel Frekvens Andel Frekvens Andel 
A 50 0,22 119 0,25 50 0,32 

DEL 178 0,78 363 0,75 104 0,68 

 

Tabell 2: Haplotyper med frekvens, predikert ved PHASE med SimWalk-input.D i posisjon 
10 og 14 betyr en delesjon i denne posisjonen. 

Nr Haplotype Frekvens 
6 ACGGGCGTCCACADCTCAGATCCCAAGTTACGATGG 285 

10 ACGGGCGTCCACADCTCAGATCCTTGGACTGTACTG 161 
1 ACGGGCGTCCACADCTCAGATCCCAGGACTGTATGG 50 
5 ACGGGCGTCCACADCTCAGATCCCAGGACTGTGTGA 31 

49 ACAAATACGDGGATCTCAGGATCCAGGACTGTATGG 31 
44 ACAAATACCDGGATCTCAGGATCCAGGACTGTATGG 24 
16 ACGGGCGTCCACADCTCAAGATCCAGGACTGTGTGA 15 
14 ACGGGCGTCCACADCTCAGATCCTTGAACTGTATGG 13 
11 ACGGGCGTCCACADCTCAGATCCTTGGACTGTGTGA 9 
20 ACGGGCGTCCACATCTCAGATCCCAGGTCTCGATGG 8 
21 ACGGGCGTCCACATCTCAGATCCCAAGTTACGATGG 8 
23 ACGGGCGTCCACATCTCAGATCCTTGGACTGTACTG 7 
57 ATAAATACGCGGGTTCCGGATCCCAAGTTACGATGG 6 
19 ACGGGCGTCCACATCTCAGATCCCAGGTCTCTATGG 6 
28 ACGGGCGTGCACADCTCAGATCCCAAGTTACGATGG 6 
56 ATAAATACCCGGGTTCCGGATCCCAAGTTACGATGG 6 
60 GCAAATACGCGGGTTTCAGATCCCAAGTTACGATGG 5 

  Sum 679 
 
Tabell 3 viser en oversikt over effekten av haplotyper for de egenskapene som gav 
signifikant utslag. Effekten er målt i samme enhet som egenskapen. Haplotype 10 
har en negativ effekt på kilo fett, kilo protein og melk, mens haplotype 5 har en 
positiv effekt på de samme egenskapene. Resultatene indikerer at dersom det avles 
på tørrstoffinnholdet i melk er individer med haplotype 5 gode avlskandidater. At 
haplotypen inneholder en delesjon i posisjon 14 kan tyde på at andre kaseingener 
oppreguleres dersom det produseres lite mRNA fra et gen. Det er tatt biopsi av 16 
geiter med interessante haplotyper der dette skal undersøkes nærmere. 



Tabell 3:Haplotyper med effekt. Kun produksjonsegenskaper med signifikante forskjeller 
mellom haplotyper er inkludert.Effekten av haplotypen med størst og minst effekt ergitt i 
kursiv. 

Haplotype Fett kg    Protein %    Protein kg Melk 
6 -0,00071 -0,01095 -0,00023 0,00064 

10 -0,00132 0,00334 -0,00088 -0,03608 

1 -0,00014 0,00930 -0,00013 -0,00710 

5 0,00152 0,00433 0,00060 0,01877 

49 0,00008 -0,00308 0,00011 0,00382 

44 0,00044 0,01057 0,00013 -0,00051 
16 0,00048 -0,01271 0,00035 0,01824 

14 -0,00075 -0,01769 0,00008 0,01031 
11 -0,00100 -0,00319 -0,00012 -0,00563 

20 0,00086 0,01414 0,00009 -0,00173 
21 0,00122 0,00863 0,00030 0,00691 

23 0,00048 0,00829 0,00011 0,00553 
57 0,00009 -0,00193 0,00003 0,00285 

19 -0,00026 0,00570 -0,00012 -0,00485 
28 -0,00019 -0,00125 -0,00005 -0,00016 
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