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Innledning 
BIOBANK er en ”Samling av biologisk materiale som er lagra og systematisert 
slik at prøver kan brukes til analysearbeid”. Ny kunnskap og teknologi kan utnyttes 
til å studere det komplekse samspillet mellom gener på arvematerialet som 
påvirker dyras helse, reproduksjon, kjøttkvalitet osv. I dette arbeidet er gode 
Biobanker sentrale elementer. 

Vi tillegger oss stadig ny kunnskap innen husdyrproduksjonen, og nye 
metoder utvikles for å kunne studere nye biologiske sammenhenger. I avlsarbeidet 
er vi særlig interessert i å se på sammensatte sammenhenger mellom gener som 
påvirker helse-, kvalitet- og produksjonsegenskaper. Fram til i dag har 
avlsdatabanken vært ei uunnværlig verktøykasse i avlsarbeidet i Norsvin, og det vil 
den fortsatt være. Framover vil vi imidlertid få ei ”verktøykasse” i tillegg til 
avlsdatabanken som kan hjelpe oss i arbeidet med å avle fram en enda bedre gris. 
Verktøykassa er en Biobank som består av en samling av biologisk materiale (dvs. 
spesifiserte celler, vev, blod, sæd m.m.), fra flest mulig generasjoner tilbake i tid. 
Dette medfører en betydelig økning i innsamling av biologisk materiale, og 
Biobank AS er derfor etablert på Hamar for å ta seg av dette på et profesjonelt 
nivå. Viktige oppgaver i en Biobank vil blant annet være å gjennomføre en 
systematisk innsamling og bearbeiding av biologiske prøver, og stå for sentral 
lagring av biologisk materiale. Dette vil øke tilgjengeligheten og sikre materialet 
for fremtiden.   
 
Hvorfor Biobanker? 
Systematisk lagring av biologiske prøver er hovedmålet med biobanker, men det 
kan være ulike grunner til at et firma ønsker å opprette en biobank: 
 
Genetiske studier 
For alle egenskaper som er regulert av gener finnes det ulike varianter av det 
aktuelle genet, dvs. genetisk variasjon. Genetisk variasjon forklarer helt eller 
delvis forskjeller i fenotypene til individene, og det er tilsammen gener og miljø 
som forklarer de observerte forskjellene i ulike egenskaper. Det er derfor ikke nok 
bare å vite hvilke gener som finnes i arvestoffet vårt, men også hvilke varianter av 
et gen som påvirker egenskapen av interesse. I hovedsak er det DNA, mRNA og 
ulike proteiner som det er aktuelt for oss å isolere fra det biologiske materialet.  
DNA er det molekylet som er bærer av den genetiske informasjonen 



 
  

(arvematerialet) i cellene våre. Et gen er altså en del av DNA molekylet, og koder 
for et mRNA molekyl. mRNA er et ”budbringer” molekyl og et slags mellomledd 
mellom DNA og protein. mRNA trenger vi for å studere variasjoner i hvor mye av 
genene som uttrykkes, opp mot egenskapene til dyret. mRNA molekylene koder 
igjen for det endelige produktet proteiner. I enkelte prosjekter vil det være aktuelt 
å isolere spesielle proteiner fra blod eller vev for å se produksjonen av disse opp 
mot de aktuelle egenskapene. For å kunne bruke dette materialet videre i genetiske 
studier må vi benytte oss av en mengde informasjon som vil ligge tilgjengelig opp 
mot biobanken (se figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farskapstesting, sikker identifikasjon og sporbarhet 
I avlsarbeidet må en være sikker på at nye avlsdyr faktisk har den avstamningen 
som er oppgitt. Biologiske prøver lagres derfor i Biobanken, slik at de kan brukes i 
avstamningsundersøkelser senere. I husdyrproduksjonen er det også mye snakk om 
”Sporbarhet fra jord/dyr til bord”. Hvis det skal være mulig å etterprøve hvilket 

Fra Avlsdatabanken: 
Registreringer på dyret (f.eks.  
eksteriør, fruktbarhet, tilvekst)  
og all miljøinformasjon 

             BIOBANK 
Systematisk lagring av  

biologisk materiale: 
1) DNA  

2) mRNA 
 

Genom ressurser:  
Alt molekylærgenetisk verktøy som er tilgjengelig i 
analysering av det biologiske materialet (f.eks. DNA-
markører, microarray m.m.) 

Fra Avlsdatabanken: 
Slektskapsinformasjon 

 Kompetanse 
 - Molekylærgenetikk 
 - Bioinformatikk 
 - Statistikk 
 - Kvantitativ genetikk 
 - Biokjemi 
 - Biologi 
 - mm. 

Figur 1. Nødvendige faktorer for  utnytting av biobanker i genetiske studier 
 



 
  

dyr kjøttet kommer fra, må det rutinemessig samles inn biologiske prøver også fra 
alle produksjonsdyr. Sporbarhet kan bli viktig for konsumentene, men også med 
tanke på mulige sykdomsutbrudd som oppdages i foredlingslinjen. Muligheten for 
rask og sikker identifisering av opphavsdyret er da tilstede. 
 
Bevaring av genetisk mangfold 
Biobanker kan også ha viktige funksjoner som lager for biologiske prøver fra 
truede arter. Lager av embryo, sædceller, eggceller og frø fra truede arter og raser, 
gjør at viktig genetisk informasjon kan bevares og muligens benyttes etter at den 
ellers har gått tapt i populasjonen. 
 
Etablering av Biobank 
Lagring av biologisk materiale 
For kort tid tilbake var ikke det biologiske materialet lagret på en måte som gjorde 
dem lett tilgjengelig for Norsvin eller andre forskningsmiljøer. Ved etablering av 
en biobank ble det en mer omfattende og systematisk lagring av alt biologisk 
materiale. Blod/sæd blir nå samlet inn fra samtlige råner på seminstasjonen og 
lagret i biobanken. Dette vil utvides til å omfatte alle rånemødre og alle råner som 
er testet på råneteststasjonene. I tillegg til den rutinemessige lagringen vil alle 
fremtidige prosjekter benytte biobanken som et lagringssenter for det biologiske 
materialet og for alle registrerte data, noe som vil gi en unik oversikt over alle 
prøver og registreringer. 
 
Databaseutvikling 
Biobanker alene har liten verdi hvis de ikke kan knyttes opp mot 
helseopplysninger eller produksjonsegenskaper av høy kvalitet. Når man i tillegg 
har en slektskapsbase å koble utvalget til, kan man gjøre koblingsstudier og andre 
undersøkelser som krever familiedesign. Det er derfor utviklet et omfattende 
databasesystem for å holde orden på prøver, mengde, kvalitet, analyser, 
protokoller for prøvetaking, osv. Databasesystemet knyttes opp mot 
samarbeidende institusjoner. 
 
Hvilket løft vil biobanken ha for avlsarbeidet ? 
Av de viktigste faktorene er: 1) muligheter for økt kompetanseoppbygging i 
avlsorganisasjonene, særlig innen områdene molekylærgenetikk og bioinformatikk, 
2) økt samarbeid med forskningsinstitusjoner fordi vi med en biobank vil være 
betydelig mer attraktive, 3) nye muligheter (nytt verktøy) for implementering og 
utnyttelse av ny kunnskap og teknologi i avlsarbeidet, 4) full kontroll over egne 
data der vi får samlet all informasjon og analysering på et ”brett”, noe som øker 
sikkerheten og kvaliteten på dataene, og 5) vi vil sist men ikke minst få en bedret 



 
  

konkurranseevne internasjonalt. Figur 1 illustrerer hvordan ulike faktorer kan 
kobles opp mot biobanken og til sammen bidra til økt kunnskap. 
 
Biobank AS 
Flere av husdyrorganisasjonene hadde med dette behov for etablering av en 
biobank, og avlsorganisasjonene Norsvin, Geno og AquaGen har derfor nylig 
stiftet selskapet Biobank AS. Selskapet er organisert som vist i figur 2. Biobank 
AS skal formidle ekspertise innen innsamling, systematisering, lagring og 
bearbeiding av biologiske prøver. Det fysiske lageret for Biobank AS er i dag 
lokalisert på Norsvinsenteret (Hamar), men vil fra høsten 2005 flytte inn i nye 
labfasiliteter i  ”Bioteknologiens hus” på Hamar. Etter dette vil det være åpent for 
andre interesserte aktører som vil lagre biologiske prøver i Biobank AS. 
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Figur 2. Eierskap og  Organisering 


