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I de senere år er den nye teknologi omkring 
gentest også begyndt at rumstere i hundever-
denen.
Som det også er omtalt her i disse spalter re-
klamere en masse firmaer i dag med, at de kan 
genteste for forskellige arvelige hundesygdom-
me herunder især øjensygdomme.
Det er meget let at lade sig rive med i denne 
teknologiske udvikling og simpelthen sluge alt 
råt, hvad der bliver oplyst.
Den teknologiske udvikling omkring gentest 
har bl.a. betydet kæmpe problemer i England, 
hvor nogle personer påstår, at nogle af de mest 
kendte og vindende Cockere gennem de sidste 
10-15 år, slet ikke er Cockere, men såkaldte 
”Sprockere”, altså krydsninger mellem FT 
Springer- og FT Cocker Spaniels.
Disse angreb og beskyldninger har gravet end-
og meget dybe grøfter i England, og dem som 
anklager omkring påstået fusk med stamtavler, 
baserer deres anklager på gentests, foretaget  af 
et engelsk firma kaldet ”Visdom Panel”. 
Påstandene går på, at dette firmas troværdig-
hed skulle være særlig stor, fordi bl.a. Den 
Engelske Kennel Klub, bruger selvsamme firma 
til gentests omkring arvelig øjenlidelser samt 
det at forældrebestemme enkelte hunde. 
Gruppen af anklagere, især koncentreret 
omkring Andy Platt, har efterhånden indsendt 
skrabprøver fra mange hunde til Visdom 
Panel, og har herefter fået svar retur, hvor man 
gennem 3 generationer, skulle kunne se om 
forældredyrene er Cockere, Sprockere eller 
Springere. Resultaterne er herefter offentlig-
gjort på Facebook til meget stor opstandelse 
for den samlede ”Cocker verden”, og det fyger 
rundt med anklager og krav om evt. erstat-
ninger på påstående ”uægte hunde” og der er 
virkelig ikke lagt fingre imellem.
Firmaet Visdom Panel, har gennem de sidste 
3-4 måneder gentestet mange hunde, og 
dermed også haft en rigtig god omsætning på 
sin påståede viden om, at kunne racebestem-

me hunde, herunder især Cocker Spaniels. 
Problemet var, at jo flere hunde der blev testet, 
jo mere mystisk blev konklusionerne på disse 
gentests, for det viste sig, at i nogle gentest blev 
enkelte kendte avlshanner testet som Sprock-
ere, mens de i andre gentest blev konstateret 
værende ægte Cockere. Denne forvirring og 
uregelmæssighed stoppede dog ikke beskyld-
ningerne om fusk, snarere tvært imod.
Da stemninger var på sit højeste, valgte 
firmaet ”Visdom Panel”, at forklare sig, og de 

offentliggjorde et brev til Andy Platt, hvori de 
klart og tydeligt fortalte, at deres gentests ikke 
kunne bruges til at racebestemme hunde, men 
udelukkende fastslå forældredyr til en hund. 
Samtidig gjorde Visdom Panel opmærksom på, 
at skulle man racebestemme hunde gennem 
gentest ville det kræve man havde gentestet rig-
tig mange hunde af samme race, for derigen-
nem, at finde fællesnævnere gennem gentest.  
Brevet fra Visdom Panel var som at smide en 
bombe ind i hele systemet, for det bevis man 
hidtil havde baseret alle sine anklager på var 
nu væk. Mærkeligt nok fortsatte man dog med 
beskyldningerne, og man forsøgte nærmest at 
bevise, at Visdom Panels eget udsagn om egne 
tests var forkert.  Man opfordrede samtidig 
folk til, at lade deres Cockere genteste, for, om 
muligt, at få opbygget en stor base, så man på 
et senere tidspunkt kunne racebestemme gen-
nem gentest. Sideløbende hermed fandt man 
et Amerikansk firma, ”Embark”, som fortalte, 
at de havde en gentest til at racebestemme 
Cockere, og at de samtidig ville stå indefor 
deres testresultater, selv i en eventuel retssag. 
De sidste er, at man nu er begyndt, at sende 
skrabprøver fra enkelte hunde til USA i stedet, 
men da firmaet Embark, er lang tid om en 
gentest (2-3 måneder) er resultaterne af disse 
nye gentest ikke kommet endnu.

Sådan står sagen lige nu, og rigtig mange især 
Cockereejere ved ikke hvad de skal og ikke 
skal. Det samme gælder selvfølgelig her i lille 
Danmark, hvor vi jo har mange af de samme 
avlslinier som man har i England.

Undertegnede har selvfølgelig, ligesom mange 
andre, fulgt med på Facebook, og det er meget 
svært at finde hoved og hale i, hvad man kan 
og ikke kan omkring den moderne teknologi 
for der er rigtig mange modstridende påstande 
i sagen.
I ønsket om at få en neutral forklaring på hvad 
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man kan og ikke kan omkring gentests, spurgte 
jeg min egen dyrlæge, hvem i Danmark som 
vidste mest om gentests indenfor hundeavl. 
Hans svar faldt prompte, og han oplyste mig, at 
dyrlæge Helle Friis Proschowsky, var den der 
vidste mest om emnet.
Straks jeg kom hjem, fandt jeg Helle Friis Pros-
chowsky over nettet, og skrev en mail til hende, 
om hun evt. ville svare på spørgsmål, ikke kun 
omkring sagen med Cockerne i England, men 
også spørgsmål om gentest i hundeverdenen 
mere generelt. Helle Friis Proschowsky svarede 
straks på min mail, og skrev, at hun meget ger-
ne ville være os behjælpelig med de spørgsmål 
vi måtte have.
Herefter blev Helle og undertegnede enige om, 
at jeg udfærdigede en række spørgsmål, som 
hun så besvarede. 
Nedenstående bringes spørgsmålene 
(skråskrift) og Helles svar herpå (almindelig 
skrift).

Spørgsmål omkring genteknologi

1) Er der i dag en eller flere internationale og 
anerkendte kontrolinstanser som kontrollerer 
privatpersoners eller virksomheders påstande 
omkring de har fundet genet for en sygdom 
eller f.eks. påstanden om, at man gennem gen-
teknologi, kan racebestemme hunde. Eller kan 
enhver stille sig op og komme med en sådan 
påstand uden nogen siger god for det?

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen 
uvildig instans, der kontrollerer DNA laborato-
rier. Nogle laboratorier har forskellige former 
for akkrediteringer/ISO certificeringer, men 
det kan være svært at gennemskue, hvad de 
forskellige ”kvalitets stempler” indeholder. Som 
regel vil sammenhængen mellem en mutation 
i et bestemt gen og en sygdom blive publiceret 
i en forskningsartikel, men det sker ikke altid. 
I nogle tilfælde vil de forskere, der identificerer 
mutationen, patentere den, så det kun er de 
laboratorier, der har licens til at udføre en test, 
der må gøre det. 
Det forhindrer dog ikke, at nogle laboratorier 
alligevel tilbyder testene – nogle af de tidligere 
østeuropæiske lande anerkender f.eks. ikke alle 
landes patenter. 
Der bliver arbejdet fra internationalt hold 
for at indføre en form for validering af nye 
tests – ikke mindst i forhold til, om de kan 
anvendes i alle lande eller kun i de lande, hvor 
testen er udviklet. Dette arbejde foregår bl.a. 
på de såkaldte Dog Health Workshops der 
har været afholdt i Stockholm og Dortmund. 
Den næste workshop afholdes i Paris i april 
2017. En del af dette arbejde ligger også i regi 
af IPFD (International Partnership For Dogs) 
se f.eks. her:  https://dogwellnet.com/content/
ipfd/ipfd-news/ipfd-harmonization-of-ge-
netic-testing-for-dogs-press-release-r421/. 
Nogle laboratorier er gode til at komme med 
fyldestgørende oplysninger på deres hjemmesi-
der – andre er knap så gode. 

2) Hvordan er en hund bygget op rent gen-
mæssigt. Er der nogle overbyggende hoved-
gengrupper for f.eks. udseende, egenskaber 
o.s.v. og herunder opdeles hvert hovedgen 

igen i mindre gengrupper, nærmest ligesom 
en virksomheds organisationsplan eller er det 
noget sludder

Man kan ikke helt se det på den måde. Alle 
hunderacer har en fælles stamfader – ulven. 
Man regner med, at hunden blev domesticeret 
for ca. 16.000 år siden et sted i Mellemøsten/
Asien. Herfra fulgte hundene med menneskene 
da de vandrede ud. Alle hunde har en fælles 
genetisk baggrund med en masse gener, der 
har betydning for kroppens almindelige funk-
tioner. Hundens gener blev kortlagt i 2005, og 
herfra ved vi, at der er ca. 20.000 gener. 
Nogle racer er opstået som følge af mutationer 
i et enkelt gen, som mennesket så har valgt 
at avle videre på. Det gælder f.eks. bestemte 
farver, lang/kort pels, den form for dværgvækst 
der korte ben hos f.eks. gravhunde og basset 
hunde eller den korte næse hos de såkaldt 
”brachycephale” racer som bulldog og mops. 
Andre egenskaber er styret af et komplekst 
samspil mellem mange forskellige gener + 
nogle miljøfaktorer. Det gælder f.eks. hundes 
adfærd – men også sygdomme som HD eller 
AD. 

3) Kan man i dag tilføre gener til en hund eller 
kan hunden kun være i besiddelse af de gener 
den har arvet fra sine forældre?

Det er lavet enkelte eksperimenter med såkaldt 
”gen terapi” hvor man forsøger at overføre 
en rask kopi af et gen til en hund, der har et 
sygt gen. Det er dog kun på forsøgsstadiet og 
udføres primært for at finde ud af om det er en 
teknik, der kan bruges på mennesker. Jeg har 
svært ved at forestille mig, at gen terapi vil bli-
ve en standardbehandling til hunde, der f.eks. 
lider af øjensygdommen PRA. Så man kan godt 
svare ”ja” til at en hund har de gener, den har 
arvet fra sine forældre. 

4) Går alle generne fra forældrene videre til 
hvalpene eller taler vi om at nogle arves og 
andre arves ikke og har man p.t. viden om 
hvordan de nedarves ellers hvorfor de evt. 
ikke nedarves.

Kromosomerne optræder i par, og hvert 
kromosom i et sådant par indeholder kopier 
af de samme gener (alleler). En hund arver det 
ene kromosom i parret fra sin far og det andet 
fra sin mor. For hvert eneste gen vil en hund 
derfor have én kopi der stammer fra moderen, 
og én, der stammer fra faderen.  Der er ikke 
nogen gener, der nedarves, mens andre ikke 
gør. Ægcellen er større end sædcellen og inde-
holder nogle cellestrukturer (mitochondrier) 
der også indeholder gener. Disse nedarves altså 
altid fra moderen. 

5) Man siger i dag, at man, gennem gentek-
nologi, kan forældrebestemme f.eks. en hund. 
Er det mange forskellige gener som bruges til 
indifikation eller er det ganske få gener eller 
måske kun 1 man bruger til at forældrebe-
stemme.

Når man bruger DNA teknologi til at bestem-
me forældreskab bruger man ofte det, man 

Helle Friis Proschowsky 
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dyrlægestuderende. 
Helles forskningsområde har primært 
været anvendelsen af DNA teknologi til at 
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sygdomme hos hunde. Herudover har hun 
arbejdet med at anvende DNA teknologi til 
populationsgenetiske undersøgelser af bl.a. 
grønlandske slædehunde. 
Siden 2010 har Helle været ansat som konsu-
lent i DKK med ansvar for sundhedsrådgiv-
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for opdrættere. 
Helle er vokset op med hunde – hendes 
forældre havde opdræt af engelsk springer 
spaniel under kennelmærket ”Blackmoors”

kalder genetiske markører. De findes i de 
områder af DNA’et, der ligger imellem generne. 
Man bruger som regel enten ”mikrosatellitter” 
eller ”SNP” markører. Man udnytter, at DNA 
markørerne har en stor variation sammenlig-
net med gener, og at forskellige forældredyr 
derfor ofte vil have forskellige varianter i de 
aktuelle markører. Ved hjælp af ovennævnte 
princip om, at alle hunde har to kopier af hvert 
gen (som også gælder for markører) skal man 
kunne genfinde en hvalps specifikke markør 
allel hos begge forældre. Ofte bruger man et 
panel af flere markører – ikke kun en enkelt. 
Hvis man som eksempel ser på en mikrosatel-
lit makør med 6 varianter (M1, M2 ….. M6) 
kan faderen f.eks. have genotypen M2/M4 (på 
det ene kromosom i det par, hvor markøren 
er placeret, sidder varianten M2, på det andet 
kromosom sidder varianten M4). Moderen kan 
f.eks. have genotypen M1/M5. Hvalpenes får 
en markør variant fra hver forælder. Disse to 
forældre kan derfor få hvalpe med genotyperne 
M1/M2, M1/M4, M2/M5 eller M4/M5. Det vil 
sige, at hvis man tester en hvalp, der f.eks. får 
genotypen M1/M1 eller M5/M6, så kan den 
ikke have den angivne far.

6) Når man forældrebestemmer, gør man det 
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så gennem genkendelse (samme gener som for-
ældrene) eller gennem udelukkelse (hvalpen 
har evt. nogle gener som forældrene ikke har)?

Er besvaret ovenfor. 

7) Hvis man gennem genteknologien kan 
forældrebestemme en hund, i hvor mange ge-
nerationer vil man så kunne følge den enkelte 
forælder?

Man kan kun lave forældreskabsbestemmelser 
på forældre og afkom. Det vil sige, at for hver 
generation, hvor man ønsker at bestemme om 
f.eks. en stamtavle er korrekt, skal man have 
DNA fra både forældre og afkom for at lave 
analysen.  

8) Kan f.eks. et forældrearvet gen ”gemme 
sig” i den enkelte hund, og så måske først 
blive synligt/komme til udtryk i en eller flere 
generationer senere?

Et gen (eller mere korrekt en allel) kan godt 
”gemme sig” og først komme til udtryk senere. 
Det skyldes at forskellige varianter af et gen 
(allelerne) ofte har et indbyrdes dominansfor-
hold. Hvis man har et gen med to alleler (f.eks. 
genet for sort/brun farve hos labrador kaldet 
lokus B) så er det ofte sådan, at den ene allel er 
dominant (kaldes B) og den anden er recessiv 
(kaldes b). Lille b kan ligge skjult hos en hund 
med genotypen Bb. Denne hund vil være 
sort men genetisk bærer af brunt. Først i det 
øjeblik, hvor en hund arver en b-allel fra begge 
forældre, vil hunden blive brun. 

9) Kan man i dag racebestemme hunde 
gennem genteknologi. Og hvis man skal 
racebestemme, skal man så ikke have en eller 
flere såkaldte ”stamgen/er” at gå ud fra til 
sammenligning.

Man bruger ikke ”stamgener” til at racebestem-
me hunde. Man bruger de markører, som er 
nævnt i forbindelse med forældreskabsunder-
søgelser. Hvis man ser på et tilstrækkeligt stort 
antal markører, vil fordelingen af de varianter, 
der findes inden for hver markør, danne et 
specifikt mønster inden for hver race. Når man 
skal racebestemme en individuel hund, tester 

man den for et stort antal markører, og ser, 
hvilket mønster den passer bedst med i forhold 
til de forskellige racer. Det er altså et spørgsmål 
om sandsynlighed – ikke et sort/hvidt eller ja/
nej spørgsmål. Det kræver altså, at man har 
en meget stor base at sammenligne med – at 
man har testet et stort antal hunde inden for 
forskellige racer for de angivne markører. Det 
er også derfor disse tests ikke uden videre kan 
bruges i alle lande. Hvis man har indsamlet et 
stort antal hunde og testet dem for at få klarlagt 
de specifikke markørmønstre for de enkelte ra-
cer i USA, er det ikke sikkert, at dette mønster 
er det samme i Europa. Nogle racer har stort 
avlssamarbejde på tværs af landene – andre har 
ikke.  

10) Det har jo i mange år været normalt at 
racebestemme hunde gennem deres udseende, 
altså det at en autoriseret udstillingsdommer, 
vurdere en bestemt hund til at være racety-
pisk. Det ved jeg bl.a. er sket med Brohol-
mere, hvor der var så få eksemplarer tilbage 
af racen, at man byggede den op igen, ved 
at bruge hunde som var racetypiske gennem 
deres eksteriør. Bliver det så mere kompleks 
f.eks. gennem genteknologi at racebestemme 
f.eks. FT Cockere og FT Springere, når man 
gennem måske 50-60 år ikke har avlet efter et 
bestemt eksteriør, men udelukkende avlet efter 
bestemte egenskaber.

Fænotypisk vurdering, som det f.eks. blev 
brugt da man rekonstruerede broholmeren, 
kan sagtens gøre, at man inkluderer nogle 
hunde med forskellig genetisk baggrund. Men 
det var jo nødvendigt med broholmeren, fordi 
der ikke fandtes nogle registrerede ”ægte” ek-
semplarer tilbage. Hvis man vil racebestemme 
FT cockere eller springere skal man først have 
lavet den ”base” til mønstergenkendelse, som 
er beskrevet ovenfor.

11) Jeg går ud fra, at en hund farvebestemmes 
gennem gener også. Hvor meget kender man 
til, hvordan farvene nedarves. F.eks. indenfor 
Springer Spaniels ved man, at hvis man parre 
2 brun/hvide hunde med hinanden kan de 
kun give brun/hvide hvalpe. Jeg kender også 
til sort/hvide Springer Spaniels som uanset 
om de bliver parret med brun/hvide Springere 

kun får sort/hvide hvalpe.

Man kender efterhånden en del farvegener 
og kan DNA teste for dem. Det eksempel, du 
nævner med sort/brun farve hos springer er 
ligesom det, jeg har beskrevet for labrador 
ovenfor. Sort/brun er bestemt af to alleler/
varianter i det gen, der kaldes lokus B. Allelen 
for sort farve er dominant mens den for brun 
er recessiv. Derfor vil to brune hunde altid få 
brunt afkom. En sort hund med genotypen Bb 
kan godt få brunt afkom, hvis den parres med 
en hund, der også har b-allelen. En sort hund 
med genotypen BB vil altid få sorte hvalpe, 
uanset hvem, den parres med. 

12) Ved man hvordan farver nedarves. F.eks. 
skal begge forældre være i besiddelse af genet 
for en bestemt farve, for at en eller flere hvalpe 
skal have farven.

Det varierer fra farvegen til farvegen og af-
hænger dels af hvor mange forskellige alleler/
varianter, der findes inden for genet og dels af 
deres indbyrdes dominans forhold. Man kan 
blive en del klogere på området her: http://
homepage.usask.ca/~schmutz/dogcolors.html 
DKK holder også ind imellem åbne kurser om 
bl.a. farvegenetik som jeg står for. 

13) Når vi taler om en hunds farve, vil man 
så gennem genteknologi kunne fastslå, at en 
bestemt hund ikke vil kunne avle en bestemt 
farve videre til sit afkom. Forstået sådan, 
vil man alene ud fra en hunds farve, kunne 
udelukke, at en bestemt hund kan være far/
mor til den.

Ja, farve kan godt bruges til at udelukke fader-
skab. F.eks. i det tilfælde hvor to brune hunde 
får en sort hvalp. 

14) Omkring farver, har jeg selv oplevet, at et 
forældrepar (som begge er sorte) har haft 4 
forskellige kuld hvalpe sammen. Kun i ét kuld 
er der kommet én rød hvalp alle andre hvalpe 
er enten brune eller sorte. Kan dette forklares 
rent genteknologisk.

Er det cocker spaniels vi taler om? Den røde 
farve hos cocker skyldes et andet gen end det, 



11F.T. Spaniel & Jæger marts 2017

der styrer brun/sort. For at blive røde skal hval-
pene arve denne egenskab fra begge forældre-
dyr. Hvis begge forældredyr er bærere af allelen 
for rød farve vil man i princippet forvente at 25 
% af afkommene bliver røde. Det er dog kun en 
angivelse af det mest sandsynlige udfald og der 
kan ses store afvigelser fra dette. Det svarer lidt 
til at man rent statistisk vil forvente lige mange 
hanner og tæver i hvert kuld – alligevel oplever 
de fleste opdrættere store forskelle. 
Kun hvis man ser på et meget stort antal af-
kom, vil man nærme sig en 50:50 fordeling. 

15) Skal begge forældre til en kuld hvalpe, 
være i besiddelse af et bestemt gen før det 
kommer til udtryk hos hvalpene. Vi taler her 
om at være bære af f.eks. en sygdom (et gen) 
og det at sygdommen kommer til udtryk (2 
gen). Som vi f.eks. hører det omkring øjensyg-
dommen PRA, men det kan også være mange 
andre egenskaber som gør sig gældende.

Det afhænger som tidligere nævnt af allelernes 
indbyrdes dominans forhold. PRA er recessivt 
nedarvet i langt de fleste racer. Ved denne ned-
arvningsform skal en syg hund have arvet en 
”syg” variant af genet fra begge forældre. Der er 
dog også sygdomme – f.eks. PRA hos bullma-
stiff – der dominant nedarvet. Hos denne race 
er det derfor tilstrækkeligt, at en hvalp arvet én 
syg kopi af genet, for at den selv kan blive syg. 

16) Man kan læse f.eks. omkring nogle øjen-
sygdomme, at man kun kan genteste nogle 
specifikke racer. Betyder det, at f.eks. genet 
for øjensygdommen PRA, er forskelligt fra 
hunderace til hunderace?

Ja. De mutationer, der forårsager arvelige 
sygdomme, er opstået spontant op igennem 
hundens udviklingshistorie. PRA findes i man-
ge hunderacer, men det er hverken de samme 
mutationer eller de samme gener, der er berørt, 
i alle racer. Nogle racer deler dog mutationer, 
og det kan ofte sige noget om racernes fælles 
historie. Sandsynligheden for, at der opstår 
identiske mutationer i et gen i to forskellige 
racer er nemlig meget lille. 
Den dominante PRA mutationer, jeg nævner 
under punkt 15, ses f.eks. både hos mastiff 
og bullmastiff. Det skyldes, at mutationen er 
opstået hos en fælles stamfar, fra før de to racer 
blive adskilt fra hinanden. Den PRA form der 
kaldes prcd, og som findes i rigtig mange racer, 
må være en meget gammel mutation, for den 
deles af en række racer, der ikke har noget 
umiddelbart nært slægtskab med hinanden 
(f.eks. kinesisk hårløs, pudel og labrador). 

17) Ved man hvordan kønsfordelingen i et 
kuld hvalpe bestemmes og har det overhovedet 
noget med gener at gøre. Før hen gik vi altid 
ud fra, at f.eks. en tæve, som i sit første kuld 
hvalpe havde et klart overskud af f.eks. tæver, 
også ville have overskud af tæver i sine andre 
kuld. Jeg har dog en tæve, som har haft 4 kuld 
hvalpe med samme hanhund. I de 2 første 
kuld fødte hun ialt 8 tæver og 1 han (altså 
klart overskud af tæver). For så i sit 3. kuld 
hvalpe at føde 6 hanhvalpe. Sluttelig fødte hun 
i sit 4. og sidste kuld hvalpe 4 tæver. Kan det 

forklares gennem genteknologi?

Kønsfordelingen bestemmes ved befrugtnin-
gen. Tæver har to X-kromosomer og hanhunde 
har et X og et Y. Alle tævens æg vil indeholde ét 
X kromosom mens hanhundens sædceller ville 
indeholde en lige fordeling af sædceller med et 
X-kromosom og sædceller med et Y-kromo-
som. Hvalpenes køn afgøres af de sædceller, 
der befrugter æggene. Hvis et æg befrugtes af 
en sædcelle med et X-kromosom bliver det en 
tæve og hvis det befrugtes af en sædcelle med 
et Y-kromosom bliver det en hanhund. Rent 
statistisk vil man forvente en ligelig fordeling 
som nævnt ovenfor. 
Hvert kuld er en ny situation – fordelingen i 
tidligere kuld har ingen indflydelse på kønsfor-
delingen i efterfølgende kuld. 

18) Bud på hvordan fremtiden bliver?
Man kan f.eks. genskabe fåret Dolly - så kan 
man vel også genskabe en bestemt hund, hvis 
man f.eks. har nedfrosset sæd liggende efter 
den?
Omkring sygdomme hos vore hunde. Så kan 
man vel, hvis man f.eks. kender genet for en 
sygdom, kunne fjerne dette gen, så hunden 
bliver rask eller ?

Fåret Dolly var en klon. Det vil sige, at man 
havde fået en kropscelle til at dele sig og blive 
til et individ. 
Det er også gjort hos hunde i både USA og 
Sydkorea. Det er dog en meget omstændelig og 
dyr proces og der går mange individer til, før 
det lykkes. Ofte har de klonede dyr heller ikke 
så lang levetid. 
Nedfrossen sæd er noget andet. Det vil man 
kunne bruge til at befrugte æg med og dermed 
få afkom efter hunden – men ikke en klon. 
Hvis man kender den mutation, der er årsag til 

en sygdom i en race, kan man udvikle en DNA 
test. Ved at teste forældredyrene, og undlade at 
avle på de dyr, der bærer mutationen, kan man 
fjerne sygdomme helt fra populationen. Alt 
efter hvor høj forekomsten af mutationen er, vil 
man ofte anbefale at benytte bærerne kontrol-
leret i en årrække for ikke at smide for meget 
avlsmateriale bort.  Hvis man parrer bærere 
med raske kommer der ikke syge hvalpe, kun 
nye bærere. (dette forudsætter naturligvis at 
arvegangen er recessiv og ikke dominant).

Slut på spørgsmål og svar.

Som redaktør for FT Spaniel & Jæger vil jeg 
gerne takke Helle Friis Proschowsky mange 
gange for hendes store velvillighed i besvarelse 
af vore mange spørgsmål.

Emnet omkring genteknologi indenfor hunde-
avl kan, for vi almindelige Spanielejere, være 
et tungt stof at komme igennem, men jeg er 
sikker på, at Helles svar har gjort det betydeligt 
nemmere at forstå hvad der er muligt og ikke 
muligt indenfor genteknologi i dag. 

Det står i hvert fald klart for undertegnede, 
at f.eks. det at kunne racebestemme en så 
stor race som f.eks. Cockere gennem gentest, 
nærmest er umulig. Cockerne i England er i 
dag den næstmest populære race, og der fødes 
hvert år mere end 22.000 hvalpe som bliver 
stambogsført i Den Engelske Kennel Klub, som 
Engelsk Cocker Spaniel. Forudsætter vi, at en 
Cocker i gennemsnit lever 8 år, betyder det, 
at der går minimum 176.000 stambogsførte 
Cockere rundt i England. At skulle genteste et 
større antal af disse, for at kunne finde fælles-
nævnere til racebestemmelse forekommer at 
være en umulighed i min verden.

I henhold til Den Engelske Kennel Club egne statistikker, fødes der hvert år i England mere end 
22.000 hvalpe, som bliver stambogsført som Engelsk Cocker Spaniel. Det gør racen til den næstmest
populære race i England. Kun overgået af Labrador.


