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Syftet med dagen
Att bevara den genetiska mångfalden hos RR

• Några begrepp

• Korsningsschema

• Arvsgång

• Några ärftliga sjukdomar hos RR

• Avelsmatadorer i stamtavlor

• Ett konkret exempel på DM 

• Förlorade gener



Sverige 3 500
Norge 1 500
Danmark och finland 750
England 20 000
Övriga EU 30 000
USA 30 000
Afrika – registrerade 10 000

- oregistrerade 20 000

TOTALT 115 750

Populationer och delpopulationer



Hur hänger cell, DNA och gen ihop?

Cellkärna GenKromosom



Några begrepp
• Dominant –En individ kan ha dubbla dominanta anlag(BB). Men det 

räcker med ett anlag (Bb), för att det skall komma till uttryck.

• Bärare – bär på anlag (Bb), men anlaget kommer inte till uttryck

• Recessiv – vikande, har två lika anlag (bb), kommer till uttryck

• Autosomal – sitter på vilken kromosom som helst, men inte på X-
kromosomen, t ex där pilen pekar

• Könsbunden – sitter på X-kromosomen

• Polygen – flera gener som påverkar, t ex skelett

• Allel – genvariant



Kan två personer med bruna ögon, 
få barn med blå ögon?

B b

B BB Bb

b Bb bb

Bruna och blå ögon hos människor: Bruna ögon (B) – dominant anlag
Blå ögon (b) – vikande anlag (recessivt)

Anlag ärvs från föräldrar, ett från mamma och ett från pappa

De tänkbara kombinationerna:
BB – bruna ögon, har bara anlag för bruna ögon
Bb – bruna ögon, har anlag för blå ögon
bB – bruna ögon, på samma vis som ovan
bb – blå ögon, har bara anlag för blå ögon

Kan två hundar med svart nos få valpar med levernos?
Ja, på samma vis som två brunögda personer kan få blåögda barn

Korsningsschema
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Några ärftliga sjukdomar hos RR
Degenerativ myelopati (DM) – hundens motsvarighet till ALS. Leder till förlamning och död.

Recessiv. Ingen separat statistik. 
Rhodesian Ridgeback ärftlig arytmi (RR Inherited Arrhythmia - RR IVA)

Recessiv, ca 3,2 ggr vanligare hos RR än alla andra raser sammanslagna (statistik från Agria). 
Juvenil Myoklon Epilepsi (JME)

Recessiv.
Lobulär Dissekerande Hepatit (LDH)

Osäkert hur det ärvs. Kan vara både genetiska faktorer och miljöfaktorer
Atopisk dermatit (allergisk hudförändring) - kronisk sjukdom som förorsakas av luftburna allergener. 

Kan vara både genetiska faktorer och miljöfaktorer. Ca 3,5 ggr vanligare hos RR.
Allergier - immunsystemet svarar på ett ”falskt alarm”. Oftast mot födoämnen.

Kan vara både genetiska faktorer och miljöfaktorer. Ca 3,5 ggr vanligare hos RR.
Hypotyreos - underfunktion av sköldkörteln

Kan vara både genetiska faktorer och miljöfaktorer. RR räknas som en högriskras av försäkringsbolagen. 4 ggr 
vanligare hos RR.

Källa till statistik: Agria. Källa om sjukdomar: Se sidan med litteratur referenser
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Några ärftliga sjukdomar hos RR, forts
Folikulit (hårsäcksinflammationer)

Kan ha tre orsaker; (1) Demodexkvalster, (2) bakterier (hudens egna stafylokocker) samt (3) tät päls, trimning, 
fukt och värme. Trolig orsak är meticillin-resistenta Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), troligen 
uppkommit  p g a långvarig/överdriven användning av antimikrobiella medel i hundar som används i avel. 
Nästan 3 ggr vanligare att en RR avlivas p g a follikulit, dermatit eller pyoderma än alla andra raser 
sammanslagna (statistik från Agria). 

Hemophilia B. Blödarsjuka. Könsbunden nedärvning. Mest vanliga ärftliga sjukdomen.
Kan blöda invärtes i leder och muskler, resulterar i förlamning. Kan även blöda i bröstkorg, eller buk, resulterar i 
död. Finns i en del RR populationer i Spanien.

Källa till statistik: Agria
Källa om sjukdomar: Se sidan med litteratur referenser
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Avelsmatador
Faktiskt exempel: Marsabit Melikora

13 kullar
94 valpar

323 barnbarn

Källa: SKK och SRRS Rasspecifika avelsstrategier för Rhodesian Ridgeback. 

Efter MMs’ halvbror Mfumo

Efter US (amerikansk hanne), MM morfar och har KRR bakom sig

MM morfar, MM’s pappa är mormors far, mormorsfar ligger bakom pappa till Isak

US amerikansk hanne som finns bakom mycket, pappa till Wasco

Har KRR långt bakom sig. Inte släkt med någon annan

Dotter till MM, mamma till Wasco



Får kusiner skaffa barn?

Grön och lila är kusiner 
0,25 x 0,25 = 0,0625

De blå är syskon
0,5 x 0,5 = 0,25

Barn

MorBrorBror Mor

Barn

SKK’s regler; inte högre än 6,25 %, dvs kusinparning

SKK’s rekommendation; inavelsgraden bör vara mindre än 2,5 %

Barnbarn Barnbarnen från kusinparning
0,0625

0,0625 = 6,25 %



Avelsmatador och släktavel

50 %

50 %

50 %

50 %

25 %

12,5 %

25 %
12,5 %

25 %

25 %

12,5 %
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Källa: SKK’s hunddata

Paras med 
halvsyskon



Avelsmatador och släktavel
Samma individHalvbröderKusin och kusinbarn

Källa: SKK’s hunddata

Paras med 
halvbrorsans 
dotter

Farfar och 
morfarsfar är 
samma hund



Avelsmatador och släktavel
Samma farHalvbröderKusiner Samma mor

Paras med 
morsan till 
halvbrorsan

Tremeningar

Min morsa är 
farfarsmor till den 
tik jag paras med

Min trememing är 
min mamma

Källa: SKK’s hunddata



Exempel på ärftlig sjukdom

Degenerativ myelopati (DM)

Autosomal recessiv

Affekterad

Ska testas

Bärare

Bärare

Bärare
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Hur ska man använda gentester?

Exempel: DM 
Recessiv nedärvning

Leinis föräldrar

Hund med DM paras med hund utan

Valpar

Alla valpar blir bärare

Färgförklaring

Affekterad

Bärare

Fri
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Hur ska man använda gentester?
Exempel: DM Kiutu

ValparKiva

??

Hjärtat

??
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Förlorade gener – förlorad genetisk diversitet

Den ”genetiska” storleken av populationen

Totalt antal djur i populationen

De gener som försvann 
här är borta för alltid

Förlorade gener är borta för alltid. Det går inte att återskapa dem.

DET GÅR ATT BEVARA DEM!



Förlorad genetisk variation hos mops i 
Storbrittanien



Att ta med hem
• Som tikägare – använd fantasin! 

• Som hanhundsägare – du har också ett ansvar. 
Begränsa användandet av din hane, hur frestande 
det än är.

• Titta långt bak i stamtavlan vid val av partner till 
din hund.

• Använd gentester med förnuft – uteslut inte 
bärare av ett anlag ur aveln. Para dem med en 
som är fri.

Bevara mångfalden! 
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