
I avls- og foredlingsarbeid er moderne, 
molekylære metoder og DNA-sekven-
seringsprosjekter kommet for fullt. 
Raskere enn noen gang skaffer vi oss 
kunnskap om hvilke gener som ligger 
til grunn for bestemte egenskaper, og 
hvilke gener som spiller inn på syk-
domsrisiko. Nyvinningene bygger på 
erfaring og gammel kunnskap om 
genetiske prinsipper. I det følgende 
beskrives hvordan man på bakgrunn 
av enkle krysningsoppsett kan beregne 
avstanden mellom gener. Slike data 
brukes til å utvikle genkart, som igjen 
gjenspeiler organiseringen av gener på 
kromosomene til en organisme. I for-
edlingsprogrammer bruker man slike 
genkart til for eksempel å beregne eller 
forklare geners nedarvingsmønstre.

Oppdagelsen av gener
Gjennom sine studier av erteplanter 
fant Gregor Mendel på midten av 1800-
tallet ut at det er visse faktorer som 
nedarves på forutsigbare måter og som 
påvirker bestemte egenskaper (først 
senere kom betegnelsen ”gen”). Men-
del så at det kan være ulike utgaver av 
gener som påvirker en gitt egenskap 
(for eksempel én genutgave for gule og 
én genutgave for grønne erter). 

Individene i neste generasjon arver én 
genutgave fra hver av foreldrene. Ned-
arvingen er uavhengig dersom genene 
ligger på forskjellige kromosomer. For 
to ulike gener på samme kromosom vil 
derimot en bestemt genutgave av det 
ene genet ha en tilbøyelighet til å ned-
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arves sammen med en gitt genutgave 
av det andre. Likevel kan disse skille 
lag dersom det skjer såkalte overkrys-
ninger. Disse oppstår under det man 
kaller reduksjonsdelingen når det skal 
dannes kjønnsceller (antallet kromoso-
mer halveres). Kromosomer av samme 
type legger seg da parvis sammen og 
utveksler kromosomområder (se figur 
1). Denne mekanismen fører til nye 
genetiske kombinasjoner og er en kilde 
til biologisk mangfold. Overkrysnin-
gene foregår mellom områder av kro-
mosomene der det er stor grad av 
sekvenslikhet (derfor kalles det homo-
log rekombinasjon).

Pionerarbeid
Studier av overkrysningsfrekvenser 
mellom gener og utvikling av gene-
tiske kart ble gjort tidlig på 1900-tallet 
av bananflueforskeren Thomas Hunt 
Morgan og hans student Alfred Stur-
tevant. Slike genetiske kart bygger på 
observasjoner av egenskapene til 
av kom etter bestemte krysninger. 

Genkartlegging
For å lage et genetisk kart, eksempelvis 
i planter, er første steg å etablere en 
”kartleggingspopulasjon”. Da krysses 
først to ulike, innavlede foreldreplan-
ter (figur 2a). Slike innavlede foreldre-
planter har to like genutgaver for de 
fleste av genene sine, og dermed vil de 
danne nærmest like kjønnsceller. Når 
to ulike slike innavlede planter krys-
ses, får man i første avkomsgenerasjon 
hybride, ensartede planter som har fått 

ett kromosom av hver type fra hver av 
foreldrene (figur 2b). Når man så krys-
ser disse plantene med seg selv, får 
man interessant informasjon. Dette er 
fordi kjønnscellene i en hybrid plante 
som eksempelvis AaBb dels vil være 
AB eller ab, men også de nye kjønnscel-
lekombinasjonene Ab eller aB. Dersom 
genene A og B ligger på samme kromo-
som, vil de sistnevnte kjønnscellety-
pene Ab og aB være et resultat av en 
overkrysning mellom genene A og B.  
(Alternativt nedarves genene A og B 
helt uavhengig dersom de ligger på 
forskjellige kromosomer.) Når de 
hybride AaBb-plantene er krysset med 
seg selv og danner avkommet i annen 
avkomsgenerasjon (figur 2 c) kan man 
så beregne genavstander og lage gene-
tiske kart (forklart nedenfor).

Hvilken genavstand?
Dersom vi i et tenkt eksempel analyse-
rer 200 planter i annen avkomsgenera-
sjon (figur 2c) som er dannet etter å ha 
krysset hybriden AaBb med seg selv, 
og antar at genene A og B ligger langt 
fra hverandre på samme kromosom, 
kan frekvensene av de forskjellige 
mulige genotypekombinasjonene i 
andre avkomsgenerasjon bli slik 
(kjønnscellene som er et resultat av en 
overkrysningshendelse mellom genene 
A og B er uthevet): 
13 (AB AB) : 12 (Ab Ab) : 25 (AB aB) : 
25 (AB Ab) : 50 (AB ab) : 25 (aB ab) :  25 
(Ab ab) : 13 (aB aB) : 12 (ab ab). 
For å bestemme rekombinasjonsfre-
kvensen mellom genene A og B må vi 

14

Innhold 

nr. 1/2008



Noen definisjoner
Et kromosom (ordet stammer fra 
gresk og betyr farget legeme) er en 
lang DNA-tråd som er pakket rundt 
bestemte proteiner. Deler av DNA-
tråden er gener. Det kan være tusen-
vis av gener på samme kromosom. 
Antall kromosomer i planter og dyr 
varierer fra art til art. Mens vi men-

dele antall rekombinante kjønnsceller 
((12x2) + 25 + 25 + 25 + 25 + (13x2) = 
150) på antall kjønnsceller totalt (400), 
noe som gir tallet 0,375 (37,5 %). Basert 
på dette resultatet sier vi da at genene 
A og B ligger med avstand 37,5 centim-
organ (cM) eller ”map units” på kro-
mosomet. I dette eksempelet ligger 
genene A og B langt fra hverandre på 
kromosomet slik at det statistisk sett 
skjer en rekombinasjonshendelse 
(overkrysning) mellom X og Y under 
hver reduksjonsdeling. Jo lavere 
rekombinasjonsfrekvenser vi regner 
oss fram til, desto sjeldnere skjer det 
overkrysninger mellom genene. Da 
ligger genene nær hverandre og vi sier 
at de er ”koblet”.

Ikke eksakt mål
Benevnelsen centimorgan er en hyllest 
til forskeren Thomas Hunt Morgan og 
et mål på den observerte rekombina-
sjonsfrekvensen. Dette målet sier noe 
om avstanden mellom gener på kro-
mosomet, men er ikke en eksakt, fysisk 
avstand. Ulike kromosomer og områ-
der innen ett og samme kromosom kan 
ha svært forskjellige overkrysningsfre-
kvenser. I tillegg finnes såkalte 
”hotspots” på kromosomene, som er 
områder der overkrysninger skjer 
svært hyppig, uten at man så langt 
kjenner årsaken til dette i detalj. Som 
en tommelfingerregel tilsvarer imid-
lertid en observert rekombinasjonsfre-
kvens på 1 % eller 1 cM på et mennes-
kekromosom ca. 1 million baser på 
DNA-nivå.

nesker har 46 kromosomer (23 fra far 
og 23 fra mor), er antallet eksempelvis 
60 i ku, 38 i gris, 20 i mais og 14 i bygg. 
Genene og organiseringen av dem i 
kromosomer representerer organis-
mens samlede genom (arvemateriale). 
Fenotypen til en organisme er de trek-
kene og egenskapene som vi kan 

observere. Det er genotypen, den 
genetiske informasjonen, som i 
samspill med miljøet bestemmer 
fenotypen. Definisjonene på feno-
type, genotype og betegnelsen 
”gen” ble lansert av den danske 
botanikeren Wilhelm Johannsen 
tidlig på 1900-tallet.
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Faktaboks: 

Ett av kromosomparene 
i en vanlig celle med 
genene A og B innteg-
net. Det er forskjellige 
varianter av genene på 
kromosomene.

Cellen går gjennom to runder 
med celledeling. Resultatet blir 
fire kjønnsceller med én kopi av 
hvert kromosom.

Figur 1. Overkrysning mellom kromosomer av samme type (homologer) og dannelse av kjønnsceller ved 

reduksjonsdeling (meiose). 

a) Innavlede planter som hver for seg bare kan danne én type kjønnsceller krysses med hverandre. 
b) Første generasjons ensartede hybride planter kan danne fire ulike typer kjønnsceller (se også figur 1). Når 

disse plantene krysses med hverandre får vi en såkalt kartleggingspopulasjon: 
c) I annen avkomsgenerasjon er det forskjellige plantevarianter, disse utgjør kartleggingspopulasjonen. Vi fin-

ner igjen foreldretype AaBb og de opprinnelige plantene AABB og aabb, men også nye varianter som AABb, 
AAbb, AaBB, aaBB, aaBb. Planter med forskjellige genkombinasjoner kan gi samme utseende og egenskaper 
dersom en bestemt genvariant maskerer en annen (dominans). Ved å se på hvor mange det dannes av hver 
plantetype kan man si noe om geners innbyrdes avstand (se brødtekst).

Figur 2. Krysninger i planter som til slutt gir en ”kartleggingspopulasjon” i annen avkomsgenerasjon.  

Cellen lager kopier av kromosomene 
sine. Kopierte kromosomer henger 
sammen i en såkalt centromer (tegnet 
som en oval). Deretter utveksles arve-
materiale mellom kromosomene og nye 
kromosomvarianter oppstår.
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