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Innledning 

Antallet lam som fødes og overlever har over lang tid vært en viktig egenskap i saueavlen. 
Allerede på 1960-tallet ble det importert individer av finsk landrase for å øke fruktbarheten i 
norske søyer, da de finske dyra var kjent for å være spesielt fruktbare. I perioden 1990 til 
2012 har lammetallet per søye økt fra 1,86 til 2,10, og det er ikke uvanlig med kull på både 4 
og 5 lam, noe mange oppdrettere finner problematisk. Utviklingen innenfor genomforskning 
på sau gir oss nå muligheten til å undersøke om det finnes genetiske faktorer som har en sterk 
påvirkning på denne egenskapen. I denne studien har vi brukt en såkalt Single Nucleotid 
Polymorphism (SNP) - markører for å undersøke denne egenskapen hos norsk kvit sau 
(NKS). 
 
Om studien 

Illumina’s SNP chip med sirka 50 000 genetiske markører for sau ble analysert i et 
dyremateriale som består av 378 avkomsgranskede seminværer av NKS. For å undersøke om 
det var noen sammenheng mellom enkeltmarkører og avlsverdien for lammetall ble det 
benyttet en lineær mixed model (GEMMA) (Zhou og Stephens 2012). I denne programvaren 
blir slektskapet mellom dyra beregnet på grunnlag av de ~ 50 000 genetiske markørene som 
inngår i analysen, og slektskapet blir deretter tatt inn i modellen for å kunne skille mellom 
effekten av slektskap og eventuelle funksjonelle effekter.  
 
I denne studien identifiserte vi en mutasjon med spesielt sterk sammenheng med fruktbarhet 
(Våge et al. 2013). Foruten å bli testet i de 378 værene, ble denne mutasjonen også undersøkt 
i 1046 søyer (med til sammen 3 313 kull) for å undersøke hvor mye den påvirket lammetallet. 
Søyene ble valgt fra en tilfeldig værering. 
 
Resultater  
Den første sammenlikningen viste at det var en sterk sammenheng mellom markører på 
sauens kromosom 5 og avlsverdien for lammetall som vist i Figur 1A. I dette området ligger 
det et gen som kalles «growth differentiation factor 9», eller GDF9. Det er tidligere vist tre 
mutasjoner i dette genet som påvirker fruktbarhet hos sau (Hanrahan et al. 2004; Nicol et al. 
2009; Silva et al. 2011). To av disse mutasjonene gir økt lammetall hos søyer som har 
mutasjonen i enkel dose (heterozygote), mens søyer som har mutasjonen i dobbel dose 
(homozygote) er sterile. Den tredje mutasjonen gir høyere fruktbarhet både i enkel og dobbel 
dose. Ingen av disse kjente mutasjonene ble påvist i de norske NKS-seminværene.  
 
Ved å sekvensere gjennom den kodende delen av GDF9-genet hos noen værer med 
henholdsvis høye og lave avlsverdier for lammetall fant vi en mutasjon som så ut til å ha 
sammenheng med værenes avlsverdier. Dette er en G>A mutasjon i genets nukleotidposisjon 
1111 som forårsaker at aminosyren valin (V) byttes ut med aminosyren metionin (M) i GDF9-
proteinets posisjon 371. Dette er innenfor den bioaktive delen av proteinet som strekker seg 
fra posisjon 319 til 453. Når denne GDF9 c.1111G>A mutasjonen ble testet i alle de 378 
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værene samtidig med de ~50 000 andre markørene som ble brukt i den innledende studien, 
fikk vi resultatet som er vist i Figur 1B. Denne viser at c.1111G>A har en langt sterkere 
sammenheng med fruktbarhet enn noen av de andre ~50 000 SNPene som ble analysert. 
     

Figur 1 

 

 
 
Figur 1. Sammenhengen mellom genetiske markører på kromosom 5 og værenes avlsverdi for lammetall. X-

aksen viser posisjoner i basepar på kromosom 5, og y-aksen viser den ukorrigerte –log10 av p-verdien for den 

enkelte  markør. I 1A vises dette plottet for alle markørene på Illuminas SNP-chip. Det samme vises i 1B, men 

her er mutasjonen som ble funnet i denne studien tatt med.    

 

For å forsikre oss om at dette sterke utslaget ikke skyldes forhold ved dyrematerialet laget vi 
et såkalt QQ-plot som er vist i Figur 2. I dette plottet blir våre observerte p-verdier 
sammenliknet med en teoretisk fordeling av p-verdier, gitt at det ikke var noen reelle 
sammenhenger mellom markørene og fruktbarhet. I plottet til venstre (Figur 2A) ser vi et stort 
avvik mellom observerte og forventede verdier, særlig GDF9 mutasjonen bidrar kraftig til 
dette avviket. I plottet til høyre (Figur 2B) har vi brukt genotypen til GDF9 c.1111G>A som 
kovarians i modellen, og som figuren viser er det nær sammenheng mellom observerte og 
forventede verdier. Dette illustrerer at det er GDF9 mutasjonen som forårsaker dette avviket, 
og ikke underliggende strukturer i dyrematerialet. Det gir grunn til å feste lit til dette 
resultatet. 
 

Figur 2. 
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Figur 2. Sammenlikning av observerte p-verdier i studien (y-aksen) og en forventet fordeling (x-aksen)(2A)). I 

2B vises det samme plottet når genotypen for GDF9 c.1111G>A er brukt som kovarians i modellen.  

 

Ved å sammenholde værenes avlsverdier og genotype for GDF9-mutasjonen, anslår vi at 
værer som er homozygote for mutasjonen (AA) gir 0,46-0,57 flere lam enn de som er 
homozygote for villtypen (GG). Dette er et forsiktig anslag, fordi vi må anta at frekvensen ute 
i besetningene fortsatt er ganske lav, og homozygote værer vil derfor i hovedsak få døtre som 
er heterozygote. Vi analyserte derfor også 1046 søyer, og fant at 15 av disse var homozygote 
AA, 259 var heterozygote AG og 772 var homozygote GG. Det gir en frekvens for A-allelet 
på 14 %. Som det fremgår av Tabell 1 blir forskjellen mellom AA-genotypen og GG-
genotypen nærmere 1 lam per kull (gjennomsnittet av effekten fra kull 1 til 5). 
 
Tabell 1. Sammenlikning av lammetall mellom søyer med ulik GDF9-genotype over 

maksimalt 5 kull per individ. 

 
Alder  

søye 

  Genotype Differanser 

 
AA AG GG AA-AG AG-GG AA-GG 

1 

Antall søyer 12 182 545       
Lammetall, gj.snitt 2,25 1,83 1,64 0,42 0,19 0,61 

Lammetall, maks 4 3 3       

2 

Antall søyer 11 207 609       
Lammetall, gj.snitt 2,36 2,35 2,07 0,01 0,28 0,29 

Lammetall, maks 4 4 4       

3 

Antall søyer 8 180 546       
Lammetall, gj.snitt 3,88 2,59 2,28 1,29 0,31 1,60 

Lammetall, maks 5 5 4       

4 

Antall søyer 8 126 452       
Lammetall, gj.snitt 3,63 2,69 2,51 0,94 0,18 1,12 

Lammetall, maks 5 5 5       

5 

Antall søyer 5 98 324       
Lammetall, gj.snitt 3,60 2,78 2,46 0,82 0,32 1,14 

Lammetall, maks 5 5 5       
  Gjennomsnitt 

- 5 kull 
Lammetall 

            
  3,14 2,45 2,19 0,70 0,25 0,95 

              
 
For å undersøke om den påviste GDF9-mutasjonen har blitt påvirket av avlsarbeidet for økt 
fruktbarhet, har vi sett på utviklingen i allelfrekvens hos seminværene i perioden 1990-2009 
(Figur 3). Den viser en økning i allelfrekvens for GDF9 c.1111A fra 0,13 til 0,45, og indikerer 
en tydelig økende trend. 
 

Figur 3. 
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Figur 3. Utviklingen av allelfrekvensen for GDF9 c.1111A blant norske seminværer i perioden 1990-2009. 

 

Diskusjon 

Vi har identifisert en mutasjon i GDF9-genet som viser en sterk sammenheng med 
avlsverdien for lammetall hos norske seminværer. Denne mutasjonen er tidligere påvist i 
Belclare og Cambridge søyer, men ble ikke da forbundet med økt fruktbarhet. Grunnen til 
dette var at man forventet at homozygote dyr ville være sterile, og siden denne mutasjonen 
ikke ga sterile dyr ble den ikke testet videre (Hanrahan et al. 2004). Hvorvidt dette er den 
mutasjonen som forårsaker forskjellene i lammetall, eller om dette skyldes en mutasjon som 
er nært koblet, kan vi ikke med sikkerhet avgjøre basert på denne studien. Det at mutasjonen 
er lokalisert i den bioaktive delen av proteinet gjør den til en sannsynlig kandidat. At 
mutasjonen kan være funksjonell underbygges også av at aminosyren valin (villtypen)  finnes 
i denne posisjonen hos alle andre pattedyr som er undersøkt. 
 
Den fenotypiske effekten av denne mutasjonen er beregnet i seminværene og i 1046 søyer. 
Siden bare 15 søyer i dette materialet var homozygote for mutanten (AA), er det fortsatt et 
svakt grunnlag for å fastslå med sikkerhet hva denne mutasjonen betyr for lammetallet. Vi har 
derfor samlet inn ytterligere rundt 1000 søyer som blir genotypet i disse dager for å supplere 
dette materialet. 
 
Hvordan denne mutasjonen skal håndteres i avlsarbeidet er en avlspolitisk avgjørelse som 
NSG som organisasjon må ta. Saken vil bli grundig drøftet i NSGs avlsråd for sau i juni 2013.  
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