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FUGE- Nasjonalt program for funksjonell genomforskning 
Etter at arvestoffet til mennesket og enkelte dyr, planter og mikroorganismer er 
kartlagt, er det vokst frem et nytt internasjonalt forskningsområde: funksjonell 
genomforskning. Ny teknologi har gjort det mulig å studere tusenvis av gener og 
proteiner samtidig. Funksjonell genomforskning benytter disse metodene for å 
finne ut hvilken funksjon de enkelte genene og proteinene har, og hvordan de 
virker inn på hverandre. Sentrale aktører i forsknings-Norge tok i 2000 initiativ til 
å lage en nasjonal plan for å gi dette fagområdet et løft.  Resultatet av dette 
initiativet er FUGE1. Det er opprettet 11 nasjonale teknologiplattformer omkring i 
Norge som selve grunnelementet i FUGE-satsingen.  Nasjonal og regional 
samhandling og arbeidsfordeling inngår derfor som en grunnleggende premiss i 
FUGE-programmet. FUGEs årlige budsjett for 2003 - 2007 er 150 millioner 
kroner.  
 
CIGENE - Senter for integrert genetikk 
Senter for integrert genetikk (CIGENE2) er en nasjonal plattform for deteksjon, 
typing og fortolkning av variasjon som har oppstått på grunn av punktmutasjoner. 
På engelsk kalles slike punktmutasjoner ”Single Nucleotide Polymorphisms”, 
forkortet SNP (uttales: snipp). En sentral teknologi som benyttes i CIGENE kalles 
MALDI-TOF massespektometri, og gir meget hurtig og sikker bestemmelse av 
SNP-genotyper. (For omtale av teknologien se f. eks Gut (2004)).  
 
Omkring teknologiplattformen er det bygget opp et tverrfaglig miljø som har som 
sin hovedoppgave å koble sammen eksperimentelle og teoretiske metoder for 
bedre å forstå sammenhengen mellom genom og fenotype for komplekse 
egenskaper. En vesentlig motivasjon for dette er å kunne kartlegge egenskaper av 
stor økonomisk betydning hos husdyr og fisk. CIGENE er pålagt et spesielt ansvar 
for å sikre at denne kompetansen kommer til anvendelse innen marin funksjonell 
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genomforskning. CIGENE er et samarbeid mellom Norges landbrukshøgskole, 
Norges veterinærhøgskole, Akvaforsk, Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo, 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Norsk Regnesentral. 
 
Internasjonalt samarbeid 
Erfaringer fra genomprosjekter i andre arter har vist at dette krever kunnskap og 
kapital i et slikt omfang at bare omfattende internasjonalt samarbeid er en 
realistisk tilnærming. Som et første skritt har CIGENE nylig inngått en avtale med 
Genome British Columbia (Canada) om å samarbeide om utviklingen av 
nødvendig grunnlagsressurser. Dette omfatter i første omgang genetiske markører 
(SNPer), og sekvens fra uttrykte gener (EST). Dette er et nødvendig verktøy i 
ethvert genomprosjekt, men gir i seg selv ikke informasjon om eksempelvis geners 
funksjon. Hensynet til kommersielle interesser er derfor ikke til hinder for et 
fruktbart samarbeid om utviklingen av slike verktøy. Det er først når dette 
verktøyet anvendes på individer eller familier hvor en også har informasjon om 
bestemte egenskaper (fenotyper), at spørsmål om opphavsrett/patentering vil 
komme sterkere inn i bildet.  
 
Etablering av markørkart 
Den første milepælen er å etablere et genkart basert på SNP-markører. Ved å 
sammenligne EST-sekvenser fremkommet gjennom Salmon Genome Project 
(SGP3, Norge) og Genomic Research on Atlantic Salmon Project (GRASP4, 
Canada), har vi i samarbeide med SGP identifisert ca. 2500 SNP kandidater in 
silico. Disse er i ferd med å bli validert på MassARRAY-plattformen i CIGENE. 
Målsetningen med dette arbeidet er i første omgang å etablere et SNP-kart 
(markørkart) med ca. 2000 validerte SNPer. Disse markørene vil videre bli brukt 
for å kartlegge den såkalte haplotype-strukturen i laksegenomet, dvs. identifisere 
blokker av genomet som nedarves som en enhet. Kjennskap til laksens 
haplotypestruktur er en forutsetning for å kunne gjennomføre effektive søk etter 
gener som påvirker kvantitative egenskaper (QTL-analyse).  
 
Aktuelle forskningspopulasjoner 
Som kjent var Norge en pioner innen utvikling av akvakulturnæringen, også når 
det gjaldt  å etablere et systematisk avlsarbeid på laks (Gjedrem et al., 1991). I dag 
er det flere nasjonale aktører som gjennomfører sine egne avlsprogram basert på 
denne kunnskapen, og som har delvis etablert eller planlegger å etablere såkalte 
biobanker basert på sitt avlsmateriale. Dette er en viktig og nødvendig forutsetning 
for å kunne gjøre genomstudier på laks med sikte på genetisk kartlegging av 
økonomisk viktige egenskaper. En biobank betyr i denne sammenheng en 
systematisert samling og lagring av fenotypiske data, slektskapsinformasjon og 
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biologisk materiale (vev/DNA) fra disse materialene. Når denne informasjonen 
kombineres med data som beskriver variasjon i DNA-sekvensen til de samme 
individene, vil involverte kromosomområder kunne identifiseres ved hjelp av 
QTL-analyse. CIGENE er i dialog med sentrale kommersielle aktører med sikte på 
å inngå avtaler om å få tilgang til de respektive biobankene til forskningsformål.  
 
Nasjonalt konsortium 
Gjennom FUGE arbeides det for tiden med å etablere en koordinert satsing innen 
funksjonell genomforskning på fisk. For treårsperioden 2005-2007 er det avsatt 55 
mill kr for å etablere en nasjonalt koordinert ressursoppbygging og forskning på 
fiskegenomer, i første omgang torsk og laks. Sentralt her er et materiale5 som 
bygger på en krysning mellom Byglandsbleke og oppdrettslaks. Bleke er en liten 
laks som lever hele livet i ferskvann, og som har vært isolert fra den Atlantiske 
laksen siden siste istid. Hensikten har her vært å krysse sammen to populasjoner 
med store kontraster i fenotype, og siden kunne følge disse fenotypene gjennom 
flere generasjoner. Dette materialet vil være et verdifullt supplement til de 
kommersielle populasjonene.  
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