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Kapitel 4
Polygen nedarvning

?

forældrenes HD-status. Tabel 4.1 viser sammenhængen mellem forældres og afkoms HD-status.

De klassiske nedarvningsformer
gælder som sagt kun, hvis vi har at
gøre med en sygdom, der skyldes ét
gen. Nogle sygdomme opstår imidlertid som følge af mutationer i flere
forskellige gener, og disse sygdomme
kaldes polygene. Hvis man har indsamlet et familiemateriale, der ikke
ser ud til at passe med monogen
nedarvning, er der flere andre strategier. Man kan f.eks. prøve at bevise,
at risikoen for at blive syg er større,
hvis man har syge familiemedlemmer.
Hvis en sygdom er arvelig, må man
forvente, at der er flere syge afkom
efter syge forældre end efter raske
forældre.

Det spørgsmål man ønskede svar
på var: Er forekomsten af HD større
blandt afkom med syge forældre?
Man kan regne forskellige former
for statistik på det, og i dette tilfælde
kunne man besvare spørgsmålet
med et ”ja”. Der var signifikant større
forekomst af HD hos afkom efter to
HD-syge forældre. I statistikken bruges ordet signifikant, når den forskel
man ser er så stor, at det ikke kan skyldes tilfældigheder. Forskellen mellem
afkom efter HD-fri x HD-fri og HD-fri x
HD var ikke signifikant.
Når man har sådan et materiale, kan
man også udregne noget, der hedder
en ”odds ratio”. Den er et mål for, hvor
mange gange større risikoen for sygdom er, hvis man f.eks. har to syge
forældre i forhold til, hvis begge ens

Hvad gør man hvis man har
opstillet genealogiske diagrammer over en sygdom – men
ikke kan få den til at passe ind
i nogen af de ”klassiske” monogene
nedarvningsformer

Resultaterne i tabel 4.1 stammer fra
et klassisk HD-studie fra 1966 på
schæferhunde i den svenske hær14.
På hærens hundeskole havde man
852 afkom, heraf 382 med HD og 470
uden. For at få et overblik over en
eventuel arvelig disposition, fordelte
man afkommet i grupper alt efter

Parringstype

Afkom med HD

forældre er raske.
Odds ratioen for HD hos afkom med
to HD-syge forældre kan beregnes til
8,83 i det svenske materiale.
Der er altså mere end 8 gange så
stor risiko for at afkommet får HD, når
begge forældre har HD i forhold til
afkom efter raske forældre. Dette, og
mange andre studier, er blevet brugt
til at konkludere, at HD er arveligt.
Mange af de sygdomme der findes
hos hunde, kan karakteriseres som
polygene. Hofteledsdysplasi er ét eksempel, men f.eks. albueledsarthrose
og diskusprolaps nedarves også polygent. Det er ikke kun sygdomme, der
kan have polygen nedarvning - det
samme gælder f.eks. størrelse, vægt,
og temperament. Ved polygene egenskaber er fænotypen bestemt af et
komplekst samspil mellem mange
gener samt påvirkning fra miljøet. Ved
Afkom uden HD

Antal

HD %

HD-fri x HD-fri

173

289

462

37,4

HD-fri x HD

135

167

302

44,7
84,1

HD x HD
Total

74

14

88

382

470

852
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Figur 4.2 Fænotypisk variation

HD kan det f.eks. være gener, der har
betydning for knoglevækst, bruskudvikling, væksthastighed osv. Miljøpåvirkningerne kan f.eks. være fodring
og motion. Hos den enkelte hund med
HD kan det være næsten umuligt at
sige, hvor stor betydning de mange
enkeltfaktorer har haft for sygdommens udvikling.

Tærskelegenskaber

?

Hvordan kan man være så
sikker på, at HD er arveligt?
Jeg kender en opdrætter som
lavede et kuld på to HD-fri hunde
og alligevel fik halvdelen af
hvalpene HD

HD er som bekendt en tilstand, hvor
lårbenets hoved og hofteskålen ikke
passer helt sammen. Der er tale om
en unormal udvikling af hofteleddets
knogler og om varierende grader af
løshed i leddet. Hunde fødes ikke
med HD, men løshed i leddene kan
ses allerede fra 2-4 måneders alderen. Den unormale bevægelighed i
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leddet fører til overbelastning, og med
tiden opstår der forandringer i knoglevævet. Disse forandringer kan ses
på et røntgenbillede, som bruges til at
placere hunden i en af de 5 HD-klasser, A – E, hvor A er bedst og E er dårligst. De fleste hunderacer skal være
minimum 12 måneder gamle, når de
HD-fotograferes, men de såkaldte gigantracer, såsom newfoundlænder,
pyrenærhund og mastiff, skal være 18
måneder. Der er i dag ikke tvivl om,
at HD er arveligt. Når man af og til
oplever at HD-frie hunde kan få afkom
med HD eller omvendt, at hunde med
HD kan få HD-frie afkom, skyldes det
den måde HD er nedarvet på.
HD har polygen nedarvning, men
udover det, kan man også betragte

HD som det, der kaldes en tærskelegenskab. Det betyder, populært
sagt, at der findes en tærskel – eller
en grænse - som skal overskrides,
før sygdommen kommer til udtryk.
Det er blandingen af disponerende
gener og disponerende miljøfaktorer,
der afgør om hunden overskrider den
usynlige grænse for sygdom. En hund
med mange HD disponerende gener
vil overskride grænsen, hvis den udsættes for bare få disponerende miljøfaktorer. Omvendt vil en hund med
meget få HD disponerende gener
være temmelig robust over for dårligt
miljø (Figur 4.1). Andre eksempler på
tærskelegenskaber kan være allergi,
visse hjertelidelser og sandsynligvis
også nogle adfærdsproblemer.

Figur 4.1
Tærskelværdi

HD kan betragtes som en
tærskelegenskab. Først når
den samlede belastning af
disponerende gener og miljø
overskrider en usynlig tærskel, bliver hunden syg. De to
HD-frie hunde på figuren har
samme fænotype, men som
avlsdyr er de meget forskellige,
fordi den midterste hund har
væsentligt færre HD-disponerende gener.
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Hvordan bruges viden om
arvegangen i avlsarbejdet

?

Det er vigtigt at vide noget om arvegangen af en sygdom, hvis man ønsker at nedsætte frekvensen ved
hjælp af et avlsprogram. Herudover
er det vigtigt, at der findes gode muligheder for at diagnosticere sygdommen. Diagnosticeringen skal helst
kunne foretages så tidligt i hundens
liv, at den endnu ikke har været brugt
i avl. Registrering af resultaterne - og
åbenhed omkring disse - har ligeledes
høj værdi. I Gravhundeklubben har
man f.eks. et avls-program, der skal
sænke frekvensen af diskusprolaps.
Resultaterne fra de hunde, der røntgenfotograferes for forkalkninger i
ryggen, ligger tilgængeligt for alle på
klubbens hjemmeside. Dermed bliver
resultaterne et værdifuldt værktøj for
alle avlere og ikke kun til glæde for
den enkelte hundeejer.
Ved monogene sygdomme vil man
som udgangspunkt udelukke syge individer fra avl. Med en kendt arvegang
er det dog også muligt at udpege sikre
bærere, som evt. også kan udelukkes.
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Hos labrador havde man tidligere en
avlsrestriktion, der både udelukkede
syge og bærere. Hvis en labrador fik
stillet diagnosen PRA, blev der automatisk nedlagt avlsforbud på dens
forældre, som jo nødvendigvis begge
måtte være bærere. Havde hunden
allerede fået afkom, blev disse også
udelukket fra avl, da alle afkom efter
en syg hund som minimum vil være
bærere.
Samme ordlyd har avlsrestriktionen
hos siberian husky, men her er PRA
kønsbundet, så det er nogle andre

familiemedlemmer, der med sikkerhed kan udpeges som bærere (opgave 5.1).
Sygdomme med polygen arvegang er
lidt mere komplicerede. Den fænotype man ser hos et avlsdyr, er jo en
kombination af arv og miljø, og det
kan være svært at afgøre, hvad der
har været tungen på vægtskålen hos
det enkelte dyr. Ved sygdomme med
lav heritabilitet opnår man en større
avls-fremgang ved at benytte indeks
frem for at udvælge avlsdyr på basis
af deres egen fænotype.

Figur 5.2
1206 HD-fotograferede schæferhunde
blev brugt til at
konstruere en
normalfordeling.
0-punktet ligger lidt
til venstre for midten
af B-klassen, så den
samlede talværdi for
klasse B bliver 0,13.

Indeks
Grundlæggende er der to måder at selektere sine avlsdyr
på: Ved den ene metode selekterer man udelukkende ved
at kigge på avlsdyret selv – det kaldes individbaseret avl.
Ved den anden metode inddrager man også oplysninger
fra dyrets slægtninge og det kaldes indeksbaseret avl.
Individbaseret avl virker bedst ved egenskaber med høje
til middelhøje heritabiliteter. For egenskaber med lav heritabilitet er det usikkert at vælge avlsdyr alene på baggrund
af individet selv – her bør man så vidt muligt bruge indeksbaseret avl. Ved at kombinere oplysninger om dyret selv
med oplysninger om dyrets familie, kan man få et væsentligt bedre skøn over dyrets værdi som avlsdyr.
Avlsindeks har været benyttet længe inden for avlen med
landbrugsdyr, og det har givet stor fremgang inden for
egenskaber med lav til middelhøje heritabiliteter såsom
kuldstørrelse hos svin (h2 ~ 0,1) og mælkeydelse hos kvæg
(h2 ~ 0,3). Hos malkekvæget er der endnu en årsag til at
bruge avls-indeks: Når man vælger avlstyr, er det svært at
vælge ham på baggrund af hans egen mælkeydelse, for
det er jo en kønsbegrænset egenskab. I stedet bruger man
oplysninger om mælkeydelsen hos hans mor og døtre.
Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks
er at få fastlagt populationens gennemsnit. Det kræver at
man har målinger på et stort antal individer. Når man har
tilstrækkeligt mange målinger af f.eks. HD hos en race, vil
antallet af dyr i de enkelte HD-klasser som regel fordele sig
efter det, der hedder en normalfordeling. Det vil sige, at der
er få meget gode eller meget dårlige og flere i de midterste
klasser. Da man ikke kan tage gennemsnittet af A og B, må
man transformere HD-klasserne til talværdier. Det punkt,
hvor 50% af hundene ligger på den ene side og 50% på
den anden side fastlægges som 0-punktet. Midtpunktet i
hver af de andre klasser tildeles en talværdi i forhold til 0
(Figur 5.2).

Hvis hunden har slægtninge, der også er HD-fotograferede,
vil de indvirke på indeksets størrelse. Slægtskabsgraden
har betydning, sådan at nære slægtninges HD-status
(forældre og afkom) har større indflydelse end fjernere
slægtninges.
Antag at vi har to hanhunde med samme HD-status. Begge hunde har 10 stk. HD-fotograferede afkom.
Fordelingen af afkommene i de 5 HD-klasser kan ses i tabel 5.1.
De to hanhundes HD-indeks kan herefter beregnes ud fra
følgende formel: (af hensyn til overskueligheden er hundenes egen HD-status ikke medregnet i eksemplet, men
det betyder ikke noget, da de har samme HD-status):
2
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Antallet af afkom
Heritabiliteten for HD (0,25)
Slægtskabet mellem det dyr man udregner indeks for
og de familiemedlemmer, der indgår i beregningen,
her mellem far og afkom (0,50)
Det indbyrdes slægtskab mellem familiemedlemmerne, her halvsøskende (0,25)
Populationsgennemsnittet (0)
Gennemsnittet for afkommets talværdier

Først udregnes den gennemsnitlige talværdi (Pg) for begge
hanner. Det gøres ved at indsætte talværdierne for hver
HD-klasse som angivet på normalfordelingen i figur 5.2.
• Han 1:
((3 x 1,68) + (4 x 0,13) + (2 x -0,93) + (1 x -1,5))/10 = 0,22
• Han 2:
((1 x 1,68) + (4 x 0,13) + (4 x - 0.93) + (1 x -1,5))/10 = -0,302

Disse værdier kan nu bruges til at beregne et indeks. Medtager man alene hundens egen status, kan HD-indeks for
en hund med B-hofter udregnes som:

Ved at indsætte i formlen ovenfor fås følgende indeks for
de to hanner:

• Indeks = 100 x h2 for HD x talværdien for HD-klassen

HD-indeks, han 1: 117,6
HD-indeks, han 2: 75,9

• Indeks = 100 x 0,25 x 0,13 = 3,25
For at undgå negative indekstal lægger man 100 til, så indekset bliver 103,25. Fordi racens gennemsnit til enhver
tid ligger på 100, vil hunde med indeks over 100 være med
til at forbedre racen, mens hunde med indeks under 100 vil
forværre situationen, hvis de bruges i avl.

A

B

C

D

E

I alt

Han 1

3

4

2

1

0

10

Han 2

1

4

4

1

0

10

Tabel 5.1
HD-status hos afkom efter to forskellige hanhunde.

Selvom de to hanner har samme HD-status, er han 1 altså
væsentlig bedre end han 2.
En hunds indeks ændrer sig hele tiden, i takt med at nye
resultater fra slægtninge bliver registreret. Derfor må indeksoplysninger ikke være mere end 3 måneder gamle for
de racer, hvor HD-indeks indgår i en avlsrestriktion.
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