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Torskefiskene (orden Gadiformes) – inkludert Atlantisk torsk – finnes over hele verden, fra 
Arktis til Antarktis, fra grunne fjorder til de dypeste havgroper. I denne avhandlingen 
avdekker Baalsrud at torskearter som lever i grunnere vann har flere kopier av 
hemoglobingener enn dypvannsarter. Hemoglobin er en viktig del av respirasjonssystemet 
og derfor en del av tilpasningen til ulike miljøfaktorer. Naturlig seleksjon på dypet har ført til 
et mindre repertoar av hemoglobingener hos torskefiskene her, enn i grunnere vann. 
 
Man vet at noen torskearter kan ha sigdcelleformede blodceller, som kan føre til potentielt 
dødelig anemi. Noen menneskegrupper har også sigdceller på grunn av en mutasjon i et 
hemoglobingen. Her viser Baalsrud at sigdcellefenomenet hos torsk utviklet seg i stamfaren 
til alle torskearter, og hun har avdekket flere mulige mutasjoner i hemoglobingenene som 
kan føre til dette. Hos mennesket veier økt motstandsdyktighet mot malaria opp for 
ulempene med sigdcelle anemi. Det er mulig at en slik beskyttelsesmekanisme mot 
parasitter har ført til evolusjon av sigdceller også hos torskefisk.  
 
Baalsrud har også avdekket at torskefisk har utviklet gener for antifrysproteiner fra ikke-
kodene DNA. Disse antifrysproteinene beskytter mot frostskader, og har derfor hjulpet 
stamfaren til torskefiskene med å erobre kalde, arktiske farvann for 10-15 millioner år siden. 
Liknende proteiner har utviklet seg hos isfisker (notothenioider) i Antarktis. Baalsrud 
oppdaget at både torskefiskene og isfiskene har ulikt antall kopier av antifrysgenene og at 
antall kopier sannsynligvis er avhengig av hvor kaldt det er der de ulike artene lever.  


