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Bakgrunn
Det er flere områder som må vurderes for å kunne ta inn molekylær informasjon
inn i avlsarbeidet på laks. Dersom fenotypiske registreringer og avl tufta på
fenotyper gir god avlsmessig framgang vil ikke nødvendigvis molekylært bidrag
gi noe ekstra gevinst. I tillegg skal molekylær genetisk informasjon kombineres
med kvantitativ genetikk. Dette betyr at det er en del kunnskap som skal ligge til
grunn for å kunne ta i bruk molekylær genetikk i avlsarbeidet.

Sykdomsresistens
Sykdomsresistens er en egenskap som kan være aktuell på registrere på andre
måter enn slik det gjøres i dag. Registreringene blir gjort i smitte forsøk, men
egenskapen er bare målbar på helsøsken av avlskandidaten. Hvis en kunne måle
egenskapen på avlskandidaten, så hadde dette åpna for en mer presis seleksjon.

Sykdomsresistens er en kompleks egenskap, og det er trolig flere gener som har
betydning for egenskapen (Fjalestad et al. 1993; Gjedrem, 2000). Trolig er det
også ulike gener som har betyding for motstandsevnen mot ulike bakterie- og
virus sykdommer. Immungener er de mest opplagte genkandidater for
sykdomsresistens.

Det kan også være forskjellig mål i forskjellige populasjoner mhp økt
motstandsevne mot sykdom. I avlskjernen kan økt generell helse være et mål,
men i enkelte produksjonslinjer kan motstandsevne mot spesifikke sykdommer
være ønskelig.

Molekylær informasjon
Informasjon om gener som er assosiert med egenskaper i avlsmålet er nyttig
molekylær informasjon i avl. Molekylær informasjon kan bidra til økt genetisk
framgang pga økt nøyaktighet i seleksjon på egenskapen.

Molekylære faktorer av betydning kan påvises gjennom enten genomscan og QTL
søk, eller ved å undersøke kandidatgener. Et kandidatgen for sykdomsresistens
både mot bakterier og virus sykdommer er MHC. Det har blitt påvist at MHC



klasse I og klasse II har betydning for resistens mot ILAV som forårsaker ILA, og
mot Aeromonas salmonicidae bakterien som forårsaker furunkulose (Grimholt et
al., 2003; Langefors.et al., 2001). Genomscan har også detektert mulige QTLer
som har betydning for sykdomsresistens mot ILA  (Moen et al. 2004).

Major Histocompatible Complex (MHC)
MHC klasse I og klasse II, koder for molekyler som sitter på celleoverflaten.
Disse har muligheter til å binde og presentere små proteinfragmeneter (peptider) til
T-celler (Fig. 1). Denne prosessen er essensiell i de spesifikke immunresponsene.
Hos laks er det slik at klasse I og klasse II ikke er kopla, og hvert gen består at et
hovedlokus med utstrakt polymorfi.

Figur 1. Molekylene som MHC klasse I og klasse II koder for sitter på celleoverflaten
og binder små peptider (skraverter firkanter). Det er polymorfien i bindingsetet som
bestemmer hvilke peptider molekylet kan binde til seg.

I studier er det påvist assosiasjoner mellom MHC klasse I og klasse II og
sykdomsresistens. For MHC, er analyser gjennomført på flere nivåer, fordi det er
to gener og hvert gen har oftest to alleler per individ. Det først nivået er enkelt
allel analyse som ikke inkluderer effekten av det andre allelet i lokuset. Neste nivå
er analyse av kombinasjoner av alleler innen gen, men dette inkluderer ikke
effekten av det andre genet. I den optimale studien for å finne de beste genene og
de beste kombinasjonene ville det vært ønskelig å undersøke alle mulig
kombiansjoner av MHC klasse I og MHC klasse II.

Ut over MHC er det vist at også andre gener spiller inn på egenskapen uten at
disse i dag er kjent (Kjøglum et al., unpublished). Akkumulert informasjon fra
flere gener, vil på sikt kunne øke mulighetene for korrekt seleksjon. Det er grunn
til å tro at MHC og annen molekylær informasjon bidra i seleksjon mot en
resistent populasjon.
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MAS og GAS
Markør assistert seleksjon (MAS) og gen assistert seleksjon (GAS) er to strategier
som inkluderer molekylær informasjon i avlsarbeidet. Begge strategiene er
tidskrevende, men det ar andre ting som skiller dem.

MAS
MAS bruker en eller flere markører for å selektere for en kvantitativ egenskap.
Markøren kalles ofte QTL (quantitative trait loci) og er et ukjent gen på genomet
som sitter koplet til en markør som er assosiert til en kvantitativ egenskap.
Polymorfien i genet er ikke kjent, men det er en forutsetning for at QTLen skal
kunne detekteres.  Det er ikke nødvendig å vite hvilket gen markøren er kopla til.
Dette betyr at ved å selektere for en markør så vet vi ikke hvilket gen vi selektere
på og hvilken funksjonalitet dette genet evt. har. En ulempe ved MAS er at man
for hver seleksjon må sjekke koplingen mellom markør og gen ved å teste
assosiasjonen mellom QTLen og den kvantitative egenskapen.

GAS
For GAS så har en kunnskap om genet, hvor markøren kan være i selve genet eller
tett koplet til genet. Fordi GAS krever kunnskap om genet, så er polymorfien i
genet også kjent. I tillegg er det mulig å kjenne til hvilke funksjonaliteter det
selekteres for fordi genet er kjent. For økt presisjon så er GAS å fortrekke framfor
MAS. Arbeidet fram mot å finne alle genene som har vesentlig betydning for de
kvantitative egenskapene er tidskrevende, men genomsekvensering vil forenkle
prosessen betraktelig og i fremtiden vil vi ha full innsikt i alle genene som
påvirker produksjonsegenskapene

Konklusjon
Molekylær informasjon vil kunne øke den genetiske gevinsten for
sykdomsresistens. Og fordi MHC er assosiert med sykdoms resistens for ILA og
furunkulose så er dette et kandidatgen. Men for å øke presisjon i seleksjon så må
flere kandidatgener undersøkes, og inkluderes i seleksjon for å avle mot en
resistent laks.
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