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Gult fett hos lam 
INGER ANNE BOMAN¹ OG DAG INGE VÅGE²  
Norsk Sau og Geit¹, IHA/CIGENE² 
 
Bakgrunn 
Gult fett på lammeslakt regnes som en betydelig kvalitetsfeil. Forbrukere vil med 
all sannsynlighet reagere negativt på gult fett, da det har et uvanlig utseende og kan 
lett assosieres med gammelt og harsknet fett. Produsenten trekkes kr 7 per kg 
lammekjøtt eller kr 4 per kg kjøtt fra ungsau/søye ved forekomst av gult fett. Det 
gis ikke stjernelamtillegg. Frekvensen av denne kvalitetsfeilen i Norge er redusert 
de seinere årene, og opptrer nå kun sporadisk (se Figur 1). 
 

 
Figur 1. Prosent lammeslakt som er klassifisert som gult fett per år (Animalia, 2010). 
 
Gulfargen skyldes opphopning av plantefargestoffer (karotenoider), hovedsakelig 
xantofyll (Hill (1962), Crane og Clare (1975) og Kirton et al. (1975)). Baker et al. 
(1985) viste at gulfargen høyst sannsynlig skyldes en enkel recessiv mutasjon. 
Dette innebærer at bare lam som arver anlegg for gult fett fra begge foreldre får 
gult fett selv. I avlsarbeidet har en selektert mot denne kvalitetsfeilen ved å slakte 
alle prøveværer som har minst ett avkom med gult fett og alle eliteværer med minst 
to avkom med gult fett. Når det er en viss frekvens av søyene som bærer anlegg for 
gult fett så er det mulig å avsløre værer som er bærere. Men når frekvensen i 
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populasjonen er lav så øker risikoen for at viktige avlsværer ikke blir avslørt som 
bærere, fordi de ikke blir para med søyer som er bærere. En seminvær som har 
anlegg for gult fett vil kunne spre denne kvalitetsfeilen til svært mange viktige 
avlsdyr. Det var derfor ønskelig å få utviklet en test for genvarianten som gir gult 
fett. 
 
Det er kjent at to enzymer er viktige i nedbrytingen av karotenoider hos pattedyr, 
og genene som koder for disse enzymene var derfor potensielle kandidatgener. 
Enzymene er beta-karoten 15,15´ monooksygenase 1 (BCMO1) og beta-karoten 
oksygenase 2 (BCO2). Figur 2 illustrerer hvor disse enzymene kutter beta-karoten. 
I dette studiet sekvenserte vi den proteinkodende regionen hos begge genene, både 
hos lam med gult fett og lam med normal hvit fettfarge. Hypotesen var at 
mutasjoner i disse to genene kunne forklare fenotypen gult fett hos lam. 

 
 
Figur 2. Beta-karoten brytes ned symmetrisk av beta-karoten 15,15´ monooksygenase 1 
(BCMO1) og asymmetrisk av beta-karoten oksygenase 2 (BCO2). 
 
Materiale og metode 
Leverprøver ble først tatt fra to NKS-søyer som begge var mødre til lam med gult 
fett, sammen med prøve fra en kontrollsøye i samme besetning. Prøvene ble tatt ut 
umiddelbart etter slakting. Sekvenseringen av den kodende regionen av BCMO1 
var basert på disse prøvene. Seinere fikk vi tak i prøver fra 18 lammeslakt med 
gult fett og to tilfeldige kontroll-lam. Fire av prøvene fra lam med gult fett og de to 
kontroll-lammene ble benyttet til å sekvensere den kodende regionen av BCO2. I 
tillegg hadde vi DNA fra 411 NKS-seminværer, født 1977-2006. Alle prøvene ble 
genotypet for de mutasjonenen (SNP’ene) som ble påvist ved DNA-sekvensering. 
For nærmere beskrivelse av håndtering av prøvene, sekvensering og utvikling av 
gentester, se Våge og Boman (2010). 
 
Resultat 
Søyene som var mødre til lam med gult fett ble sekvensert sammen med en 
kontrollsøye for BCMO1, uten at det ble funnet noen mutasjoner som kunne 
forklare arvelig gult fett. Da prøver fra fire lam med gult fett og to med hvitt 
(normalt) fett ble sekvensert i den kodende regionen av BCO2, fant vi homozygoti 
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for en substitusjon av cytocin (C) med thymin (T) i nukleotidposisjon 196 i tre av 
de gule individene. Denne substitusjonen (c.196C>T) fører til et stoppkodon i 
aminosyreposisjon 66, mens normal proteinlengde er 575. Prøver fra ytterligere 14 
lam med gult fett ble genotypet for c.196C>T. Tretten av disse var homozygote 
(TT) for denne mutasjonen. Søyene som var mødre til lam med gult fett var 
heterozygote (CT) for mutasjonen. Seminværene ble også typet for denne 
mutasjonen. Det viste seg at 7 værer var heterozygote (CT) og 2 var homozygote 
TT. Bare 3 av disse 9 værene sto med ”Gul” i indekslistene etter gransking. På den 
annen side så var det 7 seminværer som sto med ”Gul” i indekslistene som ikke 
hadde denne mutasjonen. Disse resultatene, med unntak av de seks dyra som ble 
sekvensert i den kodende regionen av BCO2, er satt opp i tabellform i Tabell 1. 
Frekvensen av dyr med en eller to kopier av c.196C>T- mutasjonen i gruppa med 
gult fett var signifikant forskjellig fra frekvensen i gruppa med hvitt fett (P = 7,44 
× 10-21, beregnet med Fisher eksakt test). 
 
Tabell 1. Fordeling av BCO2 c.196-genotyper på ulike fenotypiske grupper. 

 c.196-genotype 
Fenotype CC CT TT 
Lam med gult fett 1  13 
Søyer med avkom med gult fett  2  
Kontrolldyr med hvitt fett 1   
Seminværer registrert med avkom med gult fett 7 2 1 
Seminværer ikke registrert avkom med gult fett 395 5 1 

 
 
Diskusjon 
Mutasjonen i BCO2 (c.196C>T) som ble identifisert i denne studien viste en nær 
sammenheng med fenotypisk gult fett i lammeslakt for 428 genotypete sau. Det var 
imidlertid ikke fullstendig samsvar mellom fenotypisk gult fett og mutasjonen 
c.196C>T. Grunnene til dette kan være flere. Vi kan for det første ikke utelukke at 
det finnes flere mutasjoner som forårsaker gult fett hos sau. Når det gjelder 
seminværene kan vi heller ikke utelukke feil i data fra avkomsundersøkelsen, det 
kan dreie seg om feilregistreringer på enkeltlam, både når det gjelder fenotype 
(gult fett eller ikke) og farskap. Fôringsbetinget gult fett kan også forekomme. En 
lav frekvens av mutasjonen i den norske sauepopulasjonen innebærer også en 
risiko for at en seminvær med mutasjonen ikke blir avslørt i avkomsgranskinga. 
For å bli avslørt må væren bli brukt på en søye som er bærer av gult fett, og selv da 
vil kun en fjerdedel av lamma være homozygote, og dermed fenotypisk gule. 
Manglende innrapportering på 80-tallet forekom også, samt sletting av data i 
Sauekontrollen for dyr født før 1988. 
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Frekvensen av norske lammeslakt med gult fett er svært lav, kun 0,02 % 
(Animalia, 2010). Dette illustrerer problemet med å få avslørt værer som er bærer 
av gult fett-anlegg gjennom avkomsgransking. Gentesten for mutasjonen 
c.196C>T ser ut til å være nyttig, siden de fleste dyra med gult fett-anlegg hadde 
denne mutasjonen. Som nevnt kan vi likevel ikke se bort i fra at det fins andre 
mutasjoner i enda lavere frekvens som også kan forårsake gult fett hos lam. 
 
I ettertid er mutasjonen som ble identifisert i NKS også påvist i sjeviot, rygja og 
blæsesau. Alle seminværer i Norge testes nå rutinemessig for denne mutasjonen, 
uansett rase. 
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