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Innledning 
Den siste tids utvikling, der arvestoffet til mennesket, en del dyr, planter og 
mikroorganismer er blitt helt eller delvis kartlagt, har åpnet for helt nye 
muligheter til å studere biologiske og fysiologiske prosesser. Vi har beveget oss 
inn i en ny tid, populært kalt den ’postgenom tidsalder’, der kunnskap og 
teknologi baner veien for en helt ny disiplin innen biologisk og medisinsk 
forskning kalt funksjonell genomforskning. Det svært ambisiøse overordnede 
målet i denne forskningen er å finne ut funksjonene til genene og proteinene i hele 
arvestoffet og forstå hvordan de samvirker i et ”globalt” perspektiv, både innen 
celler, organer og organismer. 
 
Funksjonell genomforskning åpner også for helt nye muligheter til å studere det 
komplekse samspillet mellom gener som påvirker husdyras helse, reproduksjon, 
vekst og utvikling. Omfangsrike og kvalitativt gode biobanker, samt utvikling av 
bioinformatikk for sammenkobling av genominformasjon med helse og 
produksjonsdata er sentrale elementer i denne forskningen. Norge var det første 
land i verden som etablerte et nasjonalt registreringssystemet på storfe. I dag et 
dette en spesielt god ressurs for funksjonell genomforskning fordi man har samlet 
inn, systematisert og lagret unik informasjon på individnivå for helse, 
reproduksjon, kjøtt- og melkeproduksjon i en periode på mer enn 20 år. Omfanget 
og kvaliteten på disse registreringene, kombinert med detaljert slektskapsoversikt 
i populasjonen og tilgang på biologisk materiale (sæd/blod), gjør at Norge i dag 
har en av de mest attraktive biobankene på storfe i hele verden.  
 
Siden midten av nittitallet har forskergrupper ved NLH og NVH samarbeidet med 
GENO for utnytting av biobankdata på storfe i Norge. Med basis i seks sentrale 
familier i den norske populasjonen har vi allerede produsert et genkart som dekker 
nesten hele arvematerialet hos storfe (Våge et al., 2000). Sammenkobling av dette 
kartet med data for ulike egenskaper peker ut kromosomområder (QTL – 
quantitiative trait loci) som påvirker egenskaper som eksempelvis tvillingfrekvens 
(Lien et al., 2000), mastitt (Klungland et al., 2001), vekst (Gomez-Raya et al., 
2002) og melkeproduksjon (Olsen et al., 2002). Funnene fra disse analysene 
følges nå opp i finkartlegging for å komme fram til mer nøyaktige posisjoner på 



de aktuelle kromosomene (Meuwissen et al., 2002; Olsen et al., 2004, Olsen et al., 
2005). Siste fase i prosjektet er identifisering av molekylære årsaker til sykdom og 
produksjonsforskjeller. Et viktig hjelpemiddel i så henseende er overføring av 
informasjon fra sekvenseringen av det humane genomet ved hjelp av komparativ 
genetikk. Dette er derimot bare en midlertidig sekundær løsning inntil man får 
tilgang til genomsekvens på storfe som gir oss et fullstendig bilde av hvordan 
arvestoffet er bygget opp. Dette er da også en av hovedmotivasjonene for å starte 
et internasjonalt samarbeid for sekvensering av storfegenomet. 
 
Internasjonalt samarbeid for sekvensering av 
storfegenomet 
Eneste muligheter for å skaffe seg et nøyaktig bilde av hvordan arvestoffet i en 
organisme er bygget opp er ved å sekvensere genomet. For en tid tilbake gav 
National Human Genome Research Institute (NHGRI) storfegenomet høyeste 
prioritet for sekvensering. Hovedargumentene for denne prioriteringen var at man 
for humanmedisinsk forskning trenger genomsekvensen til et tredje pattedyr ved 
siden av gnagere (mus/rotte). I tillegg ble det vektlagt at melk og kjøttproduksjon 
fra storfe er økonomisk viktig og at man via International Bovine BAC Mapping 
Consortium (IBBMC) allerede har utviklet et fysisk kart som kan utnyttes i 
sekvenseringsarbeidet. Prislappen for sekvenseringen er anslått til 51 millioner 
dollars der NHGRI har sagt seg villig til å dekke 50%, eller ca 25 millioner. 
Forutsetningen er derimot at andre miljøer i USA og resten av verden bidrar med 
de resterende 25 millioner dollars. For at hele prosjektet ikke skal stoppe opp gav 
guvernøren i Texas i februar 2003 tilsagn om inntil 10 millioner dollar. New 
Zealand og Australia har allerede garantert for 1 million dollar hver, mens USDA 
i USA, Genome Canada, Brasil og Storbritannia arbeider med finansiering av 
større bidrag til prosjektet (fra 1-10 millioner dollar hver). Man etterlyser videre 
internasjonalt engasjement og Norge har besluttet å bidra med 1 million dollars til 
prosjektet.  
 
Brorparten av genomsekvenseringen vil foregå ved Baylor College of Medicine, 
Houston, Texas. Dette er et av de største genomsentrene i USA. De har tidligere 
bidratt sterkt til sekvenseringen av det humane genomet i tillegg til at de har hatt 
hovedansvaret for sekvensering av rotte og bier. Man legger man opp til en 6-8X 
dekning av genomet bestående av en kombinert  ’clone contig’ og ’shotgun’ 
sekvensering. Dette vil si at man sekvenserer et minimum av sammenhengende 
BAC-kloner (25 000) samtidig som man sekvenserer kortere kloner fra en del 
individer fra ulike storferaser. Sekvenseringen av BAC-klonene gjør at man klarer 
å sette i sammen bitene til at sammenhengende kart, mens ’shotgun’ 
sekvenseringen sikrer bedre dekning av genomet samtidig som man detekterer et 
antall punktmutasjoner eller SNPer (single nucleotide polymorphisms).  



 
Betydning for forskning og utvikling i Norge  
Oppbygging av robuste forskningsmiljøer innen funksjonell genomforskning er av 
vital betydning for utnyttelse av informasjonen som ligger i sekvenseringen av et 
genom. Senter for Integrert Genetikk (CIGENE) etableres i disse dager som en 
teknologiplattform i FUGE med nasjonalt ansvar for deteksjon, typing og tolkning 
av SNP-informasjon (punktmutasjoner). Senteret er fysikk lokalisert til NLH men 
etableres i nært samarbeid med UiO, NVH, Akvaforsk, NTNU, Radiumhospitalet 
med flere. Senteret skal etablere og vedlikeholde en nasjonal storskala SNP-
typing service for analyse av materiale fra menneske, fisk, dyr, planter og 
mikroorganismer. I senteret etableres det også spisskompetanse på 
genomdynamikk og kobling av genominformasjon med registreringer på 
komplekse egenskaper (QTL-metodikk og regulatoriske nettverk). For mer 
informasjon se; www.cigene.no. Forutsetningen for utnyttelse av genomsekvens 
på storfe, samt timingen for å gjøre dette, burde derfor være de aller beste.  
 
En deltagelse i det internasjonale samarbeidet for sekvensering av storfegenomet 
vil være svært viktig for den genetiske forskningen på storfe i Norge i årene som 
kommer. Gjennom bidrag til, og deltakelse i prosjektet vil vi få etablert et 
kontaktnett i den indre kretsen av ekspertise med tilgang på verdifull uformell 
informasjon som ikke offentliggjøres. Prosjektet gir oss kontakt med personer 
som besitter spisskompetanse av stor verdi også for genomforskning på andre 
arter innen landbruk og marin sektor. Det faktum at vi får tilgang til sekvenser 
tidligere enn forskergrupper som ikke bidrar til prosjektet muliggjør publisering 
av nøkkelarbeider som ellers ikke vil være mulig.  
 
Aktiv deltagelse i prosjektet gir oss tilgang til et utvidet arsenal av SNPer av stor 
betydning for CIGENE’s forskningsprogram på finkartleggingen og molekylær 
karakterisering av QTLer i den norske storfepopulasjonen. Av spesiell interesse er 
nok de spesielle mulighetene vi har til å påvise genvarianter som forbedrer 
reproduksjon og storfehelse i Norge. Denne informasjonen kan utnyttes i 
forebyggende helsearbeid for å bedre dyrevelferden og redusere behovet for bruk 
av antibakterielle midler nasjonalt. Resultatene vil også kunne ha et betydelig 
verdiskapningspotensial i form av salg av ”gentester” for bedre dyrehelse i et 
internasjonalt marked. Støtten fra norske myndigheter til et internasjonalt 
samarbeid på sekvensering av storfegenomet kan derfor sees på som en strategisk 
støtte som øker norsk næringslivs konkurransemuligheter i et svært 
konkurranseintenst marked der tid er en ekstremt viktig faktor. Støtten vil kunne 
stimulere til raskere og bedre produktutvikling i Norge, bidra til å hemme 
utflagging av spennende innovative virksomheter fra Norge, samt medvirke til at 
fremtidige inntekter i større grad kommer norsk næringsliv til gode.  
 

http://www.cigene.no/


Storskalapåvisning av SNPer vil også være sentral metodikk for å studere 
forekomst og effekter av helseskadelige og helsefremmende stoffer i mat. 
Analysene vil også være viktig ved dokumentasjon av råvarenes egenskaper og 
kunne brukes i studier av  hvordan slike egenskaper kan bevares eller endres i 
positiv retning under bearbeiding, konservering, lagring og distribusjon. Det at 
maten vi produserer er av beste kvalitet og at den er helsemessig trygg for 
forbrukerne er av avgjørende betydning for å sikre høy markedsandel for 
norskproduserte varer i et stadig mer konkurranseutsatt marked.  
 

En teknologi- og kompetanseoppbygging for utnytting av unike biobanker på 
husdyr vil også kunne ha overføringsverdi til humanmedisinske problemstillinger, 
så vel som til framtidig anvendelse i marine arter. Selv om man kjenner sekvensen 
til hele det humane eksisterer det en del praktiske og etiske begrensinger for 
maksimal utnyttelse innen humanmedisinsk forskning. Dette være seg 
begrensinger i familiestrukturer, muligheter for vevsprøvetaking eller 
begrensinger kontrollerte smitteforsøk tilknyttet immunologiske studier. Dette 
gjør det nødvendig til en viss grad å bruke dyr som modellsystemer for 
humanmedisinsk forskning. Så langt er det mus og rotte som i størst grad er blitt 
brukt til dette formålet. Nyere forskning viser derimot at disse artene, som 
evolusjonsmessig er ganske forskjellige fra oss mennesker, også har sine klare 
begrensinger som modellorganismer. Flere og flere ønsker derfor å utnytte de 
evolusjonære og fysiologiske likheter til nærmere beslektede pattedyr, som for 
eksempel husdyr, ved hjelp av komparative genomstudier. Åpenbare 
synergieffekter ved denne strategien oppnås ved at sekvensinformasjon som er 
tilgjengelig humant kombineres med mulighetene i husdyr til å designe spesielle 
krysningsforsøk med mange avkom, samt utføre kontrollerte smitte og 
foringsforsøk med vevsprøvetaking for ekspresjonsanalyser.  

 
Avslutning 
Forebyggende helsearbeid og et velorganisert avlsarbeid med fokus på dyrehelse 
er sterkt medvirkende til at norsk husdyrproduksjon i dag har åpenbare fortrinn 
sammenliknet med de fleste andre europeiske land innen dyrehelse, 
matvarekvalitet og matvaresikkerhet. Framtidige utfordringene i husdyrbruket er i 
stor grad knyttet til utvikling av kunnskapsbaserte produksjonsmetoder som gir 
ytterligere kostnadsreduksjoner, samtidig som man opprettholder produksjon av 
mat med høy ernæringsmessig og etisk kvalitet. Forutsetningen for å få dette til er 
at man satser på kompetanseoppbygging i robuste forskningsmiljøer innen 
genetikk og bioinformatikk, og inngår forpliktende samarbeid på tvers av 
institusjoner og fagdisipliner som eksempelvis CIGENE. Det er også av største 
betydning at man får til en kompetanseoppbygging i næringen som gir 



implementering og utnyttelse av den nye kunnskapen og teknologien. I neste 
omgang vil dette bidra til bedret konkurranseevne og danne grunnlaget for ny 
verdiskaping innen husdyrbruk.  
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