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Hva er DNA?
» DeoxyriboNucleicAcid
» Er arvestoffet som finnes i alle celler

Illustrasjonsfoto: iStock

» Inneholder «oppskrifter» som bestemmer hvordan individet skal se ut og fungere
» Disse «oppskriftene» arves fra en generasjon til den neste (halvparten arves fra mor,
og halvparten fra far)
» Slike «oppskrifter» kalles for gener
» Genene er plassert på kromosomer
» Kromosomene er plassert i cellekjernen
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Begreper og forklaring
» Kromosom
–
–

Strukturer som består av lange remser med DNA
Kommer i par, og de to kromosomene i et par har identisk funksjonsområde
•

–

Dvs koder for samme type egenskap, men gjerne forskjellige varianter av egenskapen: f.eks. øyenfarge hos
menneske
– Unntaket er kjønnskromosomene X/Y

Antall varierer fra art til art
•
•

Hunden har 78 kromosomer (39 par)
Mennesket har 46 kromosomer (23 par)

» DNA-kjeden
– Koder for aminosyrer som er byggesteinene til kroppens proteiner
– Bygget opp av 4 forskjellige baser som er plassert etter hverandre i varierende
rekkefølge
•

Rekkefølgen og antallet av disse 4 basene er utgangspunktet for individets egenskaper

» Locus
– Er en bestemt plass på kromosomet som inneholder et bestemt gen

» Allel
– Er varianter av samme gen som kan oppta plassen på samme locus
•
•
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Har alltid samme plassering på de to kromosomene i et par
For noen gener kan det eksistere over 100 forskjellige alleler
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» Det kan ALDRI sitte mer enn
ETT allel
i ETT locus
på ETT kromosom
i cellen hos ETT individ
» Et locus kan ALDRI være tomt.
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Genetiske grunnbegreper
» Fenotype: egenskaper man kan observere direkte hos hunden;
pelsfarge, høyde, øreform etc.
» Genotype: sammensetning av ulike genvarianter som hunden
er bærer av
– Homozygot: har to like utgaver av et gen (f.eks. b+b eller B+B)
– Heterozygot: har to ulike utgaver av et gen (f.eks. B+b)

» Dominante gener: egenskapen som genet koder for kommer
til uttrykk hvis hunden har en eller to utgaver av genet
(overskygger den recessive genvarianten)
– Dominante gener skrives ofte med stor bokstav (f.eks. B)

» Recessive gener: egenskapen genet koder for kommer bare til
uttrykk hvis det er to utgaver av det recessive genet
– Recessive gener skrives med liten bokstav (f.eks. b)

27.04.2022

Genetiske grunnbegreper
» Kjønnsbundet nedarving: nedarving av egenskaper som ligger på Xkromosomet (vanligvis)
» Autosomal nedarving: nedarving av egenskaper som ikke ligger på
X-kromosomet
» Polygenetisk nedarving: nedarving av egenskaper som påvirkes av
flere ulike gener
– F.eks. hofteleddsdysplasi, patellaluksasjon, mankehøyde, eksteriøre
egenskaper, atferd og de fleste andre viktige egenskaper

» Mutasjoner: en varig forandring i et individs DNA
» Letale gener: noen genvarianter kan være dødelige hvis de opptrer i
homozygot form
– F.eks. stumphale hos Welsh Corgi
•

Genotypen TT er dødelig, mens hunder med genotypen Tt fungerer normalt og vil
få stumphale

– F.eks. harlekin-farge hos Grand Danois
•
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Genotypen HH er dødelig, mens hunder med genotypen Hh fungerer normalt og vil
bli harlekin-farget.
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Genetikk i avlsarbeidet: nedarving
» Dominant nedarving: sykdom / egenskap som kommer til uttrykk når
hunden har en kopi (heterozygot) eller to kopier (homozygot) av
genvarianten
– Eks: svart farge hos Labrador retriever (B+b eller B+B)

» Recessiv nedarving: MÅ ha to kopier (homozygot) av genvarianten
for at sykdom / egenskap skal komme til uttrykk
– Eks:
• Øyesykdommen prcd-PRA (progressiv retinal atrofi)
• Immunsviktsykdommen CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency)
• Øyesykdommen POAG (primær åpenvinklet glaukom)

De fleste sykdommer vi tester for har recessiv nedarving
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Recessiv nedarving, eksempel:
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Paring av foreldredyr:
Hannhund fri (RR, homozygot)
X
Tispe bærer (Rr, heterozygot)

Gir følgende fordelingen av
de forskjellige genotypene
hos avkommet:
– RR = 50 % («FRI»)
– Rr = 50 % («BÆRER»)
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Recessiv nedarving, eksempel:
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Paring av foreldredyr:
Hannhund bærer (Rr, heterozygot)
X
Tispe bærer (Rr, heterozygot)

Gir følgende fordelingen av de
forskjellige genotypene hos
avkommet:
– RR = 25 % («FRI»)
– Rr = 50 % («BÆRER»)
– rr =25 % («AFFISERT»)
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DNA-tester for sykdommer styrt av enkeltgener med
autosomal recessiv nedarving
» Tre mulig resultater:
– FRI (ingen kopier av sykdomsgenet)
– BÆRER (en kopi av sykdomsgenet)
– AFFISERT (to kopier av sykdomsgenet)

» BÆRERE kan bare brukes i avl, hvis de pares med en hund som er FRI
 ingen avkom vil da bli AFFISERTE

Hensikten med DNA-testing er ikke å utrydde alle bærere, men å ikke avle dyr som blir syke
 Jmf. sterk seleksjon på bekostning av genetisk variasjon

NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett
Punkt 5 sier følgende om DNA-testing:
«Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst
brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan
derfor en bærer kun pares med en hund som er fri for det
sykdomsfremkallende genet. Hunder som er homozygote for den aktuelle
sykdommen (DNA-testresultat affisert) bør brukes med forsiktighet. Affisert
hund kan bare pares med hund som har DNA-testresultat fri, slik at det ikke
fødes valper som blir syke»
Hunder med følgende DNA-resultat skal IKKE brukes i avl:
DNA-resultat affisert eller bærer av autosomal sykdom i
kombinasjon med affisert eller bærer av samme sykdom
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Kan DNA-tester løse rasenes helseutfordringer?

»Muligheter
– En DNA-test kan utføres når som helst i hundens liv, og trenger bare å tas en
gang fordi resultatet ikke endres over tid.
– Viktig for sykdommer som er vanskelige å diagnostisere, utvikler seg sent i livet
og/eller har stor klinisk betydning hos den aktuelle rasen.
– Kan hjelpe veterinærer å diagnostisere enkelte sykdommer
– Intensivert seleksjon av avlsdyr
– Trenger ikke lenger utelukke hunder fra avl på usikkert grunnlag
– Muliggjør bruk av bærere i avl, og hindrer dermed at genpoolen blir mindre
– Man kan gjøre kombinasjoner av foreldredyr som gjør at man unngår å avle
syke individer

27.04.2022

Kan DNA-tester løse rasenes helseutfordringer?
»Begrensninger
– Ikke alle DNA-tester som tilbys er egnede for å innlemmes i
avlsprogrammer
– Bruk av en DNA-test som ikke er nøyaktig eller ikke testes på riktig
gen kan i verste fall utelukke potensielle avlsdyr på feil grunnlag
– Kan ikke DNA-teste for kompleks nedarving der mange gener
spiller inn på en sykdom (polygenetisk nedarving)

VIKTIG:
Ikke ta en test bare fordi det finnes en test!
Test fordi sykdommen er et problem hos rasen.
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Utfordringer - noen konkrete eksempler
For mange sykdommer er det flere ulike gener som kan gi samme
sykdom

PRA-tester som
registreres i Dogweb:
»

–
–
–
–
–
–
–
–
–

» PRA
– Finnes over 100 forskjellige typer av PRA
– Kan forekomme i ulike typer hos ulike raser
– Noen raser har flere typer av PRA
– Ikke alle former for PRA finnes det DNA-tester for
» DCM
– Schnauzer nedarves autosomalt recessivt: genet RBM20
– Doberman og Grand Danois nedarves polygenetisk

–
–
–
–
–
–
–

»

Australs cattledog
Entlebucher sennenhund
Yorkshire terrier
Finsk lapphund
Lapsk vallhund
Svensk lapphund
Chesapeake bay retriever
Labrador retriever
Nova scotia duck tolling
retriever
Portugisisk vannhund
Spansk vannhund
Chinese crested
Dvergpuddel
Mellompuddel
Toy puddel
Russisk Tsvetnaya Bolonka

Rcd1-PRA
–
–

Irsk rød og hvit setter
Irsk setter

»

Rcd2-PRA

»

Rcd3-PRA

–
–
–

»

Collie (lang+ korthår)
Welsh corgi cardigan
Chinese crested

Rcd4-PRA
–
–
–
–

» POAG
– Norsk elghund (grå og sort): genet ADAMTS10
– Petit basset griffon vendeen: genet ADAMTS17

Prcd-PRA

Engelsk setter
Irsk setter
Gordon setter
Irsk rød og hvit setter

»

GR-PRA1

»

GR-PRA2

»

PRA3

–
–
–

Golden retriever
Golden retriever
Tibetansk spaniel

Er DNA-testing
fremtidens
avlsverktøy?

Muligheter

Utfordringer

Begrensninger

Svar: en rekke helsetilstander lar seg ikke løse av DNA-testing alene!
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NKUs DNA-strategi
Nordisk Kennel Union har utarbeidet en generell strategi for bruk av DNAtester i hundeavl
• DNA-tester er et utmerket verktøy for avl for bedre hundehelse, så lenge testene er
pålitelige, relevante og brukt på riktig måte.
• Oppdrettere og hundeeiere bør nøye vurdere fordeler og konsekvenser av DNA-tester
før disse tas i bruk.
• Ensidig eller overdrevent fokus på DNA-testresultater kan resultere i økt risiko for at
andre viktige sykdommer eller tilstander blir oversett.
• NKU-VK vil understreke at avlsprogrammer skal baseres på forekomst og alvorlighet av
diverse helseproblemer, og ikke på tilgjengeligheten av DNA-tester. Hvis en sykdom
ikke utgjør et klinisk problem hos rasen og/eller DNA-testen som tilbys ikke er validert
eller nøyaktig, er det bedre å la være å teste hunden. I motsatt fall er det en åpenbar
risiko for å ekskludere potensielle avlsdyr, og dermed redusere den genetiske
variasjonen på usikkert grunnlag.
• Det er viktig å huske at hundeavl er mye mer enn spesifikke sykdommer, og at DNAtester ikke gir hele bildet, selv om det er mange av dem.
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DNA-tester hos NKK
»Sentral registrering
– Raseklubben søker NKK om sentral registrering av den/de DNAtestene som de ønsker å vektlegge i avlsarbeidet
– Kun DNA-tester som påviser det spesifikke genet vil kunne bli
sentralt registrert (dvs ikke markørtester)

»DNA-tester som krav for registrering av avkom
– Raseklubben søker Sunnhetsutvalget
– Gjerne etter at det har vært mulighet for sentral registrering en
periode i forkant
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På NKKs nettside ligger liste over godkjente laboratorier, tester og raser

Hvor mange DNA-resultater registreres i DogWeb?
» 2020: totalt 5530
» 2021: totalt 8046
» Eksempler:
Test

Antall 2020

Antall 2021

CEA / CH (Collie Eye Anomaly / Choroidal Hypoplasi NHJE1)

839

1358

prcd-PRA ( Progressiv retinal atrofi PRCD)

1038

1275

rcd4-PRA ( Progressiv retinal atrofi RCD4)

1427

1984

CLAD (Canine Leukocyte adhesion defiency ITGB2)

525

736

POAG (Primær åpenvinklet glaukom ADAMTS17)

4

4
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Spørsmål?
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