Population en for PK
I dagslaget finns det bara nagra tusen Prazsky Krysarik i varlden och bara ett knappt hundratal
registrerade i Sverige. Manga farre av dessa finns i aktiv avel, sa den riktiga avelspopulationen ar
mindre. Detta gor att rasen ar kanslig fOr inavel och kommer att fortsatta att vara det fOr lang
framtid.
Inavel kan orsaka problem som det kan vara svart for den enskilde uppfOdaren att marka da det kan
orsaka farre fOdda valpar, kortare livslangd och samre halsa vilket ar fOreteelser som aven kan bero
pa slumpen. Men det ar dock valdigt problematiska fel som inavel kan orsaka och det kan orsaka
valdigt stora bekymmer for den framtida aveln i och utanfor Sverige. En hund kan ha en relativt hog
inavel aven utan att hundar i dess narhet i stamtavlan ar valdigt inavlade. AU utavla, alltsa att avla
med totalt obeslaktad hund, kan hjalpa i enskilda fall, men risken ar att om rasen far valdigt hOgt
slaktskap (om populationens totala inavelsgrad ar hog) sa kan utavel bli valdigt svart aU lyckas med
i framtiden.
Manga fnyser nar man tar upp andra raser i en diskussion an mer andra arter, men geparden ar ett
riktigt skolexempel pa att hog inavel kan orsaka stora problem under valdigt lang tid.
Geparden har varit spridd over stora delar av varlden, men fOr 10-20 000 ar sedan riskerade den
namligen att utrotas. Nagra fa individer overlevde den katastrof som intraffat och ar grunden for de
modern a geparderna. Geparden rakade ut for vad man kallar en genetisk flaskhals. Nu manga
tusentals generationer senare inser vara forskare att geparden har stora problem med sa kallad
inavelsdepression. Man pratar da om ett Yilt djur dar daliga egenskaper inte lika latt overlever som
hos vara tamdjur. Rasen Prazsky Krysarik har ju teoretiskt rakat ut for mlmga flaskhalsar, men ocksa
kunnat fa in nytt blod da de relativt nyligen bOrjat registreras och stambokfOras.
I dagslaget ar popUlation en PK inte speciellt stor och inaveln bor hallas pa en sa
mojligt. Manga hundar ar med i de fIesta stamtavlor nagra generationer tillbaka,
tata parningar finns det aven exempel pa. Nagra fa hanar anvands i matadoravel
valdigt stor andel av populationen som sina avkommor. Riskerna ar stora att den
variationen blir minimal inom rasen ochdetta b6r undvikas.
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Per-Erik Sundgren skriver att man i sallsynta tamdjursraser pratar om en inavelsakning pa 0,5% per
generation och att om man skall tillampa denna regel pa hundar skulle man hamna pa en maximal
genomsnittsakning under en fem generationer pa ca 2-3%. Detta ligger langt under en kusinparning
som ger 6,25%. Uppfadare av rasen bor farsaka att avla sa nara 0%inavel som det ar mojligt och
fortfarande avla pa friska individer.
2007 lag den genomsnittliga inavelsgraden pa PK i Sverige pa 0,4% och Juli 2008 har den kommit upp
i 5,4%. Om flera parningar sker med lagre inavel sa kommer givetvis den genomsnittliga
inavelsgraden ocksa att bli lagre i slutandan. Men det ar dock valdigt illavarslande att parningar
gjorts som hojt inavelsgraden sa pass mycket pa sa kort tid.

Forenklad genetik
Med genetik kan man enkelt saga att man menar de egenskaper bade negativa och positiva som ~n
hund har. Som exempel kan namnas att man oHa pratar om en hunds goda palskvalitet, palsfar~,
fina huvudform eller en inte godkand vit flack. Dessa egenskaper har hunden arvt fran en av ell~r
bada foraldrarna. Alla hundens sadana egenskaper som man kan se med blotta ogat kallas for
hundens fenotyp. Genotyp ar alia de olika arvsanlag som en hund har oavsett om man ser dem ~
hunden eller om de inte ar synliga pa individen. En kortharig hund kan ha gener for langharighet, de
tillhor da alltsa denna hunds genotyp, och nar nagon attllng till denna hund blir langharig sa tiltriOr
langharigheten aven denna aUlings fenotyp. Fenotypen skiljer sig aven fran genotypen genom atr
aven miljan ocksa paverkar hur hunden blir och inte bara dess gener. Manga sjukdomsanlag kraver
med stOrsta sannolikhet en samverkan mellan genotyp och milja som Lex. allergi. Man kan saga aU
fenotypen ar det man "ser" hos en hund rnedan genotypen aven ar sadant som man inte ser.

Arvsanlag kan vara olika starka, man kaHar dem dominanta och recessiva. Dominanta anlag ar,
precis som det later, an lag som ar dominanta over andra anlag. Ar det sa att en hund har en
foralder med ett dominant anlag sa ar detta det anlaget som kommer att synas pa hunden.

Black&tan ar ett dominant anlag inom palsfargen hos hundar. Om fOraldrarna ar en black&tan och
en brown&tan sa blir valpama black&tan, eftersom black&tan helt enkelt "gammer" den andra
foralderns fargo Recessiva anlag ar annorlunda mot de dominanta da det kravs att hunden arver det
anlaget fran bada sina fori:Hdrar. Om den parning som beskrivits ovan var gjord meHan tva
brown&tan istallet sa skulle valparna bli av samma farg som foriHdrarna. Skulle det vara sa att
parningen skett med en brown&tan och en black&tan hund men dar den senare har ett "gomt"
arvsanlag for brown&tan, en sa kallad heterozygot, sa skulle nagra av valparna kunna bli
brown&tan ocksa och inte bara black&tan. Alia black&tan-valpar som har en brown&tan-foralder
bar pa brownlHan-gener eftersom de fatt anlag fran bad a fOraldrarna, och brown&tan-fOralderna
har ju inga black&tan-anlag.
En heterozygot hund har alltsa oUka arvsanlag fran sina foraldrar dar det bara det ar en av dessa
egenskaper som syns, den dominanta. En hund som har tva Ukadana egenskaper fran sina foraldrar
(och inte heUer bar pa "gomda" anlag) kallar man for en homozygot. Och i fallet med hunden som ar
brown&tan sa vet man att den ar homozygot for just brown&tan, detta da det ar en recessiv
egenskap som syns. En black&tan-fargad hund kan dock vara bade homozygot och heterozygot, det
gar inte att avgora genom aU enbart titta pa hunden utan bara genom vetskap om hundens forfader
och/eHer dess attlingar.

Genetik ar ett spannande amne om anetf amne som manga finner svart. Det ar dock nagot som bar
paverka varan uppfOdning och val avavelsdjur. Genetik ar grundUiggande for forstaelsen av hur
arftlighet av alltifran defekter och sjukdomar till palsfarg gar till. Denna text ar pa intet satt menad
att vara nagon djupdykning i amnet elter pa nagot satt kommai narheten av att vara detta, texten
skall bara ses som en latt touch inom amnet. En enklare hjalp for aU komma in i amnet om man sa

vilt.
Munken Gregor Johann Mandel(1822-1884) ar en av de stora namnen inom genetiken. Mandel var
den som upptackte arftlighetslagarna,
aven da han inte var medveten om gener och kromosomer i
den mening som vi ar det. Mandel var meltan aren 1857-1868 abbot under denna tid arbetade han
ofta i sin klostertradgard och experimenterade pa artor. Resultaten som han fick fram ledde till
hans upptackt av arftlighetslagarna.
Vad Mandel hade upptackt var att korsade man tva individer
som var olika nagon egenskap, sa skulle den ena egenskapen vara synlig och den andra egenskapen
dold. Tyvarr sa tog det manga ar efter hans upptackt som betydelsen av denna uppmarksammades.
Basen for livet som vi vet om ar en molekyl som kaUas deoxyribonucleic Acid, mera valkand under
forkortningen DNA. Aven en annan molekyl ar viktig och det ar ribonucleic acid aven denna mera
kand under sin forkortning RNA.
DNA ar formad som en korkskruvsformad stege. Varje "steg pinne" ar ett par och det finns fyra olika
typer av sadana kopplingar. Hur dessa kopplingar ser ut pa DNA stegen ar det som avgor vad det ar
for information som finns. Man kan se det som en genetisk morsekod dar punkternas ordning och
langd ar det som avgor vad for betydelse som koden har. RNA ar den molekyl som laser av DNA
strangen och som efter vad DNA strangen sager kopplar ihop aminosyror som bUr proteiner med
olika funktioner. DNA finns i vara kromosomer som i sin tur finns i vara celler. Dessa kromosomer
finns alltid i ett par, en fran fadem och en frim modern. Manniskor har 46 kromosomer och 23
genpar i varje ceU, medan hundar har hela 78 kromosomer och 39 genpar. Varje kromosom har en
kod, en gen for platsen dar en specifik typ av protein skall kopplas, denna plats ar alltid densamma
pa kromosomerna, denna plats kallas for locus (loci, nar det ar flera). En gen kan farklaras som
varande en beskrivningen for en viss egenskap hos det framtida djuret, t.ex piHsfarg, ogonfarg,

harUingd m.m.
Det finns ofta flera gener som passar i samma locus och darigenom kodar protei net pa denna plats
pa sitt speciella satt.
Varje sadan genvariant kallas for en allel. Dessa alleler arvs en fran vardera modern och en fran
fadern och hos individen kommer dessa alltid att bilda ett par.
varje locus finns detta par, tva
kopior av genen en fran modern och en fran fadern. Dessa alleler kan aningen se likadana ut fran
bade faden och modern eller sa kan det var olika. Hur dessa tva alleler kommer att integrera och
vad resultatet kommer att bli i det framtida djuret beror pa manga faktorer, sjalvklart forst och
framst beroende pa vad det ar fOr specifik egenskap just dessa speciella alleler paverkar. Lat oss
aga att det ar palsfarg det ar fragan om, da kommer dessa att vara avgorande for vad for farg den
framtida hunden kommer att fa. Dessa alleler kan vara Lat oss aga att dessa tva allealer ar av olika
typ fran vardera modern och fadern, vi sager att det ar black and tan fran fadern och brown and tan
fran modern.

Pa

Arvsanlag kan vara antingen det man kallar dominanta eller recessiva. Dominanta anlag ar som det
later anlag som ar dominanta. Ar det sa att en hund har ett dominant anlag sa ar de det anlaget som
kommer att paverka hunden mest oth ar det en palsfarg sa ar det den fargen som hunden kommer
att bara. Black and tan ar ett sadant anlag inom palsfargen hos hundar. En hund som har en fOralder
som ar Black and Tan och en som ar Brown and tan gor att valparna blir Black and tan da Black and
tan helt enkelt dominerar den andra fargen och gor att den inte blir synlig. Recessiva anlag ar
annorlunda gentemot de dominanta arvsanlagen da det kravs att hunden arver just det anlaget fran
bada sina foraldrar for att anlaget skall markas pa hunden. En hund som bara har en recessivallel
for just den egenskapen kommer det inte att synas pa att den bar pa just den egenskapen. Ar det
dock sa att hunden bar pa tva lika dana alleler sa kommer hunden att bara den egenskapen. Da
black and tan ar dominant sa kommer valpar att vissa denna egenskap yare sig de bar pa en eller tva
alleler for black and tan. Nar man tittar pa en Brown and tan sa behovs det dock vara tva likadana
aUeler for att det skall bli en sadan farg pa hunden, detta da Brown and tan ar recessivt. Man kan
alltsa i detta fall inte urskilja om en svart hund ar barare av annat farganlag eller ar rent Black
andtan medan man pa en Brown and tan vet att den inte bar pa annan alleat. Ar tva av allelerna av
samma typ hos individen sa kallas det att den ar homozygot for denna egenskap medan den individ
som har tva olika alleler pa samma loci kallas for en heterozygot for just denna egenskap.
I det foregaende fallet med black /bro'Nnimd tan sa syns det ingen skillnad mellan en homozygot
och heterozygot Black and tan. Vid nasta generation eller langre i framtiden kan det dock ha
betydelse. Nar en heterozygot paras med en annan heterozygot eller fOr all del en homozygot av det
"gomda" anlaget sa finns alltid mojligheten att den framtida avkomman visar en annan typ an vad
foraldra djuret synes ha burit pa. Det ar det som skiljer fenotyp fran genotyp. Dar fenotypen ar de
synliga eller matbara egenskaper som finns hos individen, kon, palsfarg, harlangd, ogonfarg o.s. v.
Detta medan genotypen ar individens genetiska kod som inte alltid gar att se med blotta ogat.
Ukadan fenotyp betyder darforinte att djuren har samma genotyp.
Den heterozygota black and tan och den homozygota black and tan ar bada av samma fenotyp am
an inte av samma genotyp. Det finns aven gener som inte ar yare sig dominanta som black and tan
eller recessiva som brown and tan utan codominanta, dar olika gener kan synas samtidigt. En
heterozygot individ uppvisar da bada egenskaperna. Aven ofullstandigt dominanta gener finns dar
den heterozygota individen far ofullstandiga egenskaper fran de tva allelerna, ett mellanting mellan
allelerna om man sa vilt.
Vad man alltid maste vara medveten om ar att gener aldrig blandas eller spadds ut. Om en individ
inte langre uppvisar sin forfaders dominanta anlag sa finns dessa inte nedarvda hos individen och
tills en individ som bar detta dominanta anlag blandas in kommer ingen av hundens attlingar vissa
denna fenotyp. Daremot att en individ inte uppvisar sin forfaders recessiva anlag betyder inte att
dessa anlag inte arvts av denne. Anlag som inte kommit i dagen under manga generationer kan dyka
upp langt efter att den varit synlig hos forfadern, forst hos den individ dar anlaget dubblerats, om
det ar en eller tio generationer emellan har ingen egentlig betydelse, mer an att sannolikheten for
att det ar just denna allel som arvs vidare mellan generationerna blir minde varje generation.

Inledning
Under senare ar har genetiska hatsoprogram och rasspecifika avetsstrategier varit hogaktuelta
diskussionsamnen inom hundaveln. Varfor behovs da genetiska hiHsoprogram? Vitka grunder maste
avetsstrategier vila pa fOr aU arftliga storningar skalt kunna undvikas? I naturen finns yare sig
specielta program elter strategier for genetisk hatsa och anda halter sig vilda djurstammar normalt
friska over mycket langa tidsperioder. Orsaken till de storningar som drabbar vara hundar ar aU
uppfodare av okunnighet bryter ned de skydd mot genetiska skador som skapats i naturen som en
fotjd av naturligt urval.
Cellen
EU daggdjurs kropp ar sammansatt av manga miljarder olika celter. Men lanken meltan
generationerna utgors av en enda celt - den befruktade aggcelten. Var och en som agnar sig at avel
behover darfor veta nagot om hur aggcelten och dess skydd mot arftliga skador fungerar.
Gener - proteinrecept
Genernas grundtaggande funktion ar att fungera som recept for hur celterna skalt bygga alta de
tusentals olika proteiner som kravs for normal utveckling och livskraft. Vi behover alta med
nodvandighet ha sketett, muskter, nervsystem, lever, njurar och andra inre organ. Likasa behover vi
en rad hormoner och enzymer for att alta kroppsfunktioner skalt fungera normalt. Det enklaste yore
darfor om alta genrecepten forblev oforandrade. Men alta varelser lever i en fOranderlig varld och i
standig konkurrens elter under hot fran yttre fiender. For att klara av att anpassa sig till sadana
yttre omstandigheter maste djurs egenskaper kunna andras. Gensystemet behover darfor ha en viss
formaga till fornyelse och anpassning. Pa celtniva ar hotet fran yttre fiender extremt. Mangder av
mikroorganismer gor standiga forsok aU attackera. Genom mycket snabba generationsvaxlingar kan
de hinna prova mangder av otika vagar for attack under ett djurs livstid. For att forsvara sig mot
sadana attacker behover varje individ ha ett personligt forsvar som ar sa unikt som mojligt.
Gensystemet ar darfer underkastat tre olika till synes of'orenliga krav:
A.Stabilitet for att garantera att alta organ system fungerar korrekt
B.Batanserad variation av hela djurstammar fOr langsiktig anpassning av arter till fortgaende
miljoforandringar
C.lndividuelt variation for aU skydda individen mot sjukdomsangrepp
Under de forsta ca 3000 miljoner aren av tiv pa jorden fanns bara encelliga organismer. Till aU
borja med forokade de sig genom enkel delning och utan konlig forokning. DNA-molekylen,
arvsmassans grundelement, ar normatt en mycket stabil kemisk forening som genom dubblering fors
i lika mangder till var och en av de nya celterna efter en celtdelning. Efter en sadan delning far de
bad a nya celterna identiskt lika arvsmassa. Med identiskt lika arvsmassa hos alta individer kan ingen
arftlig anpassning ske till omgivningsfOrandringar. Skulte det ske nagon storre forandring i DNAmolekylerna kan sjalva livsfOrutsattningen for celten skadas sa att celten dor. En enkel uppsattning
av DNA-molekyler elter kromosomer ar darfOr inte gynnsam fOr utveckling av annat an relativt enkla
organismer.

Ken
Naturen loste sa smaningom problemet med sarbarheten i de enkla gensystemen genom att skapa
dubblerade system. Tva celter med vardera lika gensystem slog sig sam man till en enda celt med en
celtkarna dar deras sam lade arvsmassa lagrades. Darmed kom det att bildas celter som hade
dubbletter av varje enskild gen elter proteinrecept. Celter av det slaget ar inte lika kansliga for
enstaka skadade gener. Det finns ju alttid en dubblett som fOrhoppningsvis ar normal och kan svara
for att ratt protein kan produceras i tillrackliga mangder.
Celter med dubblerade gensystem kan inte langre forokas genom enkel delning. De maste, fOr att
nasta generations gensystem skalt bli normalt, fOrst halvera sitt eget DNA i nya celter som sedan kan
smalta Samman och bilda en ny celt med det normala antalet dubblerade kromosomer och
arvsanlag. Naturens losning pa det probtemet var att skapa tva kon och specialiserade konscelter
med en enkel uppsattning av kromosomer. En av de viktigaste fordelarna med tva kon ar saledes aU
skapa ett skydd mot skador i enskilda gener.

Tva kon har dessutom en annan viktig fordel. I det stadium da konsceller bildas snor sig delar av
kromosomtradarna om varandra och byter delar - sa kallad overkorsning. Tack yare
overkorsningarna kan nya genkombinationer standigt bildas has alla varelser med tva kon. Nya
genkombinationer ger mojligheten att generation for generation skapa individer med allt storre
forutsattningar att overleva aven i miljoer som standigt andras.
Aven om de flesta kromosomforandringar
ar skadliga sa galler det inte alla. Om det protein som en
gen bar receptet till bara farandras lite genom en genforandring - en sa kallad mutation - sa
fungerar det ny protei net kanske bra trots forandringen. I vissa fall kan det till och med visa sig att
fOrandringen medfOr fardelar. Det kanske inte sker direkt, men efter nagon eller nagra
generationers overkorsningar kan den fOrandrade genen bidra till att oka individers livskraft. Den
kommer da att forokas genom att bararna far fler avkommor an genomsnittet och sa inforlivas den
nya genen med djurstammens genmassa.
Parbildning begransar avkomma
Det har visat sig genom armiljonerna att skapandet av tva kon var en nodvandig forutsattning fOr
utveckling av mer komplicerade varelser. AUa daggdjursarter ar utan undantag tvakonade.
Tva kon ar dock inte helt problemfritt.
Det nya konet, hanarna, producerar valdiga mangder med
konsceller och kan para sig med ett stort antal honor. Darmed ateruppstar risken for att gener fran
en och samma individ skaH dubbleras hos framtida avkommor. Naturens satt att losa det dilemmat i
en rad arter har varit att skapa mer eHer mindre fasta parbildningar. Det spelar i det sammanhanget
ingen roll om parbildningen bara varar under en fortplantingssasong eller om den ar livslang.
Effekten blir i bagge fallen densamma. Den enskilda hanen kan inte under sitt liv producera fler
avkommor an en enskild hona kan foda. Parbildning ar naturens genialt enkla satt att undvika det vi
inom husdjursaveln brukar kalla for Matadorer.
MHC - individens ID-kort
Om kroppens alla celler skall kunna samarbeta och forsvara sig mot omgivningens faror maste de
kanna igen varandra. Det ar nodvandigt att kunna avgora vem som ar van och vem som ar fiende.
Varje enskild cell behover helt enkelt en identitetskod. Den koden bar vara sa lika som mojligt fOr
alla celler hos en enskild individ men samtidigt sa unik som mojligt for varje individ. I annat fall kan
sjukdomsalstrare som lyckats knacka koden hos en individ snabbt sprida sig till andra och gara ocksa
dem sjuka.
Naturens losning pa det problemet har varit att skapa en specieU uppsattning gener i det Sa kaUade
MHC-komplexet. MHC ar forkortning av Major Histocompatibility
Complex, dvs ett gensystem som
gar att vavnader i kroppen inte angriper varandra. MHC-generna ar grunden fOr vart immunforsvar
och spelar dessutom stor roll i fortplantningen.
Genom att bidra till speciella proteinstrukturer
pa cellytan skapar MHC-generna den individuella
koden som alla celler hos en individ bar. Cellerna kan avlasa varandras kod. De kan utan risk
samarbeta med celler som bar samma kod. Skulle celler med annan kod komma in i kroppen sa tas
de om hand av sarskilda skyddsvakter, sa kallade T-celler eller mordarceller. T-cellerna simmar runt
i kroppen och avlaser koden hos de celler de tratfar pa. Celler som da bar fel kod dodas av Tcellerna. MHC-generna blir darmed, tillsammans med T-cellerna, ett av kroppens viktigaste farsvar
mot frammande och kanske fientliga celler.
En konsekvens av detta satt for immunforsvaret att arbeta ar att generna i MHC-komplexet bar
variera sa mycket som mojligt fran individ till individ. Ju mer unik kod en individ bar desto starkare
skydd har den mot sjukdomsalstrande angrepp. Om nu narbeslaktade individer parar sig med
varandra sa leder det automatiskt till minskad arftlig variation. Ju narmare beslaktade de individer
ar som paras desto torftigare blir koden och desto storre risker utsatts individen for.
Genetiska doftsignaler
Naturen har skapat ett speciellt skydd ocksa mot risken fOr alltfor stark uttomning av arftlig
variation i MHC-komplexets gener. Aterigen ar losningen genialt enkel. Generna i MHC-komplexet
medverkar vid uppbyggande av de doftamnen som kallas feromoner. Feromonerna ger genom sin
doft starka sexuella signaler. Tack yare dem kan djur av aHa slag ocksa [ukta sig till tankbara
parningspartners genuppsattning i MHC-komplexet. Det har visat sig att konsekvensen av det ar att
djur alltifran insekter till daggdjur darmed undviker att para sig med individer som har aUtfor lika

genuppsattning i MHC-komplexet. Ett naturens satt att undvika nara slaktskapsavel for att bevara sa
mycket variation som mojligt i den viktiga identitetskoden.
Men det skyddssystemet fungerar bara
sa lange det verkligen finns goU om parningspartners att valja bland. Blir urvalet alltfor torftigt sa
kan hondjur valja att para sig med narbeslaktade hanar. En draktighet med inte fullt sa bra skyddad
avkomma ar battre an ingen alls.
Nar tikarna klart markerar att de
ar yard aU lyssna till. Tiken "vet"
eUer inte, Tvangsparningar ar ett
mot genetiskt utarmning av arftlig

ar ovilliga att para sig med en viss hanhund sa ar det en signal som
baUre an uppfodaren om hanens MHC-gener passar med hennes
effektivt saU att bryta sonder denna naturens skyddsmekanism
variation i ett av djurens viktigaste gensystem.

Fruktsamhet
Flertalet kanner val till att stark inavel bade leder till okande kanslighet for infektionssjukdomar
och sjunkande fruktsamhet. Vad har da immunforsvaret och fruktsamheten gemensamt som gor aU
inavel paverkar dem samtidigt.
Skydd mot bortstotning av foster
AHa kanner val till de problem lakarna har vid transplantation av organ fran en manniska till en
annan. Grundorsaken ar aU de frammande organen har en annan ID-kod, dvs andra gener i MHCkomplexet. Kroppens immunforsvar kaoner av det och forsoker gora sig av med den frammande
vavnaden. For att undvika det forsoker man dels fa organ fran individer som ar genetisk sa lika
mottagaren som mojligt. Men dessutom anvander man starka cellgifter fOr aU blockera
immunforsvaret sa aU det frammande organet iote stots bort.
Ett nybefruktat agg har till 50 % andra gener an sin mamma. Konsekvensen ar att dess IO-kod inte ar
lika mammans. Darfor borde ocksa det befruktade agget stotas bort som frammande vavnad och
omojliggora graviditeter eller draktigheter. Aterigen har det naturliga urvalet skapat en losning. Ett
sarskilt proteinsystem utvecklas i mammans blodsystem med uppgift att blockera immunforsvarets
mojligheter att angripa fostret. Det skyddar sedan fostret mot bortstotning under hela tiden fram
till fodelsen. Sannolikt ar en del av bakgrunden till aU forlossningen kommer igang aU skyddet inte
langre orkar halla emot nar mangden fostervavnad blir for stor.
Skyddet mot bortstotning av fostret har en negativ bieffekt. Nar forlossningen ar over har all
fostervavnad forsvunnit ur mammanskropp. Men skyddsproteinet ar fortfarande kvar och det tar 2-3
dagar att bryta oed det. Under den tiden olockeras stora delar av mammans eget immunforsvar.
Hon ar darfor extremt kanslig fOr infektioner nagra dygn efter fOrlossningen.
Man skulle kanske vanta sig att foster med gener som var sa lika som mammans borde ha fordel av
det. Men om generna blir alltfor lika uppstar tva problem. Livmodervaggen kan da inte skilja mellan
en befruktad aggcell och vilken annan cell som heIst. Det ger minskad stimulans till att alls bilda en
fosterkaka som koppling meUan foster och livmoder. Dessutom kan sjalva forlossningen fOrsvaras
darfOr aU bortstotningsprocessen med forlossningsverkarna blir forsvagad. Det enskilda agget har
darfor ett dubbelt "intresse" av att dess identitetsgener inte ar alltfOr lika mammans gener i MHCkomplexet. Dels kommer fostret att fa en baUre start i livmodern och dels kommer det starkta
immunforsvaret att gynna individens livskraft efter fodelsen.
Aggets val av spermie for befruktning
Har da agget nagon mojlighet att paverka hur dess genuppsattning kommer att se ut efter
befruktningen? Den som sett bilder av en aggcell strax fore befruktningen vet att den ar omsvarmad
av stora mangder av spermier. Det ar inte sa att det ar en slump eller ett naturens obegripliga
overflod att hanen lamnar miljontals spermier vid parningen. Det garanterar att det finns stora
mangder av spermier som kommer fram till agget. Med hjalp av MHC-komplexets ID-gener kan sedan
agget valja att lata sig befruktas av en spermie som ger det blivande fostret maximal chans att
fungera i livmodern och ett fullgott immunforsvar nar den val ar fodd.
Det later kanske markligt att ett obefruktat agg skulle kunna valja spermie for befruktning. Men
befruktningen sker inte genom att en spermie med vald tranger in i agget utan genom att celMiggen
i agget oppnas sa att spermien kan overfora sitt DNA-innehall till agget. Agget tar aktiv del i
befruktningsprocessen genom oppna vag for en lamplig spermie. Mekanismen har liknande funktion
som den som finns hos ett stort antal korsbefruktande vaxter. Om vaxtens egna pollen hamnar pa de
egna blommornas marken sa hindrar ett enzym tillvaxten av pollenslangarna sa att de inte kan
tranga ned genom stiftet. Mlmga vaxter har pa detta satt ett skydd mot den starkaste formen avail
inavel - sjalvbefruktning.
Daggdjurens stora spermiemangd far samma funktion. Genom aggets
valmojligheter kan skadlig dubblering av gener i MHC-komplexet forhindras. Vid stark inavel blir

dock spermierna aHtmer lika varandra sa att urvalet av sperrnie for befruktning far allt mindre
mojligheter att bidra till att uppratthalla arfttig variation i immunforsvaret.
Den mycket stora mangden spermier vid varje parning kom tidigt att betraktas bara som ett
naturens obegriptiga overflod. Det behovs ju egentligen bara en spermie for en befruktning.
Processen borde kunna rationaliseras. Inom notkreatursaveln har man gatt sa langt att en spermados
vid artificiell insemination bara innehaHer ca 1/1 OO-del av den normala spermiemangden vid
naturlig parning. Det ar helt givet att mojligheten fOr ett visst agg aU viHja den mest lampade
spermien maste kornma att plwerka aggets mojligheter att valja spermie for befruktning. Nar det
galler manniskan sjalv har man gatt annu ett steg langre. Oar anvands sk mikroinjektion av en
enskild sperrnie for att befrukta agg nar naturlig befruktning inte fungerar. Har skalar man bort aHa
skyddsmekanismer fOr bevarande av viktig arftlig variation. Vilken spermie som ar "lamplig" avgors
genom en titt i mikroskop och med ledning av am spermien ser normal ut och ror sig normalt. AHa
mojligheter att avgora am spermiens och aggets gensystem matchar varandra for att skapa en frisk
och livskraftig individ ar borta. Det faktum att man inte pa enskilda individer omedelbart och enkelt
kan se de negativa effekterna av sadant vald ar inte ett bevis fOr att det ar oskadligt. Naturen
arbetar normalt med anpassning i sma steg SOl'll var for sig kan forefaHa obetydliga men sam sett
over manga generatianer kan fa betydande verkningar. Det gar darfor inte aU pa bara en eller nagra
fa generationers erfarenhet dra slutsatsen att det ar hett betydelselost att omintetgora de naturliga
skyddsmekanismerna for att uppratthalla arftlig variation.
Overskott av agg vid varje parning
Hos flerfodande djur finns en annan och enklare mekanism for aU framja livskraften has fostren.
Antalet agg som avges fran aggstockarna ach ar tillgangliga for befruktning ar ofta avsevart storre
an det antal foster sam hondjuret normal kan foda fram. Det kan rora sig am upp till det dubbta
antalet. Om parningen sker vid lamplig tidpunkt befruktas aHa aggen. Sedan sker nagot SOl'll narmast
kan liknas vid leken "hela havet stormar", dvs aggen borjar konkurrera om de platser som finns
titlgangliga i livmoderhornen. Agg sam av olika skal ar forsvagade, exempelvis genom dubblerade
defektgener med allvarlig verkan pa tidigt fosterstadium, konkurreras ut. Men tack yare att antalet
befruktade agg ar storre an antalet ungar sam kan fOdas fram Leder sadana genskador inte till
omedelbart minskad fruktsamhet. Finns det titlracktigt med vitala agg fytts alta platser i livmodern
upp aven om nagra agg har en kraftigt nedsatt livskraft. Resultatet btir att de ungar som fods
kommer att vara nagot mindre inavlade an de hade varit utan konkurrensen. Urvalet kan inte bli lika
effektivt som valet bland miljontals spermier, men det Leder till att gener med starkt negativ
verkan pa den tidiga fosterutvecktingen inte kan foras vidare i samma utstrackning som ovriga
gener.
Det naturliga urvalet
Manga har sakert redan reflekterat over att flera av de mekanismer jag namnt bade har funktionen
att skydda arftlig variation i vissa gensystem och att forhindra skadlig variation i andra. Det vi i
dagligt tal kaUar det naturliga urvalet tillkommer sam en kraft vars syfte ar att balansera
gensystemet sa att dess samlade verkan bUr sa bra som mojligt. I naturen maste en varelse lara sig
att sjalv skaffa foda och skydda sig mot storre fiender an mikrober. Den maste dessutam kunna
anpassa sig till omgivningens klimatforhaltanden.
Om individen skall ha nagon betydelse for artens
fortsatta utveckling maste den dessutom hitta parningspartner, en eller flera. For hondjuren
tillkornmer sa att de maste klara av hela draktigheten, forlossning och omvardnad och uppfodning
av ungar. Omhandertagandet av ungar sker ibland med och ibland helt utan hanens medverkan.
Limgtifran alla djur klarar av hela den process som vi i daglig tal kalta for det naturliga urvalet.
Det ar vasentligt for var och en som bed river avel att forsta att sjalva grundprincipen for det
naturliga urvalet ar att under normala fOrhaltanden stabitisera stora delar av gensystemet sa att
avkomman utvecklas pa samma satt som sina framgangsrika foraldrar. Men i det naturliga urvalets
kamp for tillvaron ar det normalt inte extremindivider som vinner. Det ar de bast anpassade,
genomsnittsindividerna,
som har de basta forutsattningarna att sprida sina gener till kommande
generationer. Om det inte yore sa att de naturliga forhallandena i djurens omgivning standigt
vaxlade sa skulte det stabitiserande urvalet leda till total forlust av arftlig variation i manga
gensystem. Men djur SOl'll forlorat sin arftliga variation kan inte Uingre anpassas till nya villkor.
Naturen kommer darfor att framja djur med gensystem som bade ar tillrackligt stabila for att skapa
alla livsviktiga organ men SOl'll samtidigt tillater viss variation hur de utvecklas. Hos de flesta djur
finns det avsevart arfttig variation i de gener som bestammer yttre form, storlek, harlag m.fl. Det ar
egenskaper SOl'll det kan vara fOrdelaktigt att andra relativt snabbt om nya fiender hotar, nar
naringstillgangen gar ned under Uingre perioder eHer om klimatet forandras.

Urvalskrafterna i naturliga djurstammar kommer under alla normala betingelser att vara riktade mot
populationens mitt - att framja medelindividen. Ibland hander det att de yttre livsbetingelserna
andras ratt dramatiskt. Temperaturen kan exempelvis falla drastiskt for langa perioder som vid den
stora katastrofen for 65 miljoner ar sedan som inledde jatteodlornas utdoende. Om forandringar av
det slaget inte gar alltfOr snabbt kan individer som i nagot avseende ar extrema och awiker fran
medeltalet komma att gynnas i stallet for medelindividen i populationen. Det kan exempelvis galla
individer med en annan typ av pals som klarar temperaturforandringar
battre vid stora
klimatforandringar. Om forandringen inte gar fOr snabbt kommer de att bilda karnan i den nya
population som vaxer fram och som har de egenskaper som ar gynnsamma under de nya villkoren.
Sker forandringarna alltfor snabbt sa overlever kanske inga djur av arten eller sa fa att den arftliga
variationen snabbt toms som en foljd av alltfor stark inavel. I bagge fallen dor arten ut. Det ar vad
som faktiskt har skett med 95-98 % av alla arter som fun nits pa jorden.
I naturen ar ett stabiliserande urval, anpassat till sma eller langsamma forandringar i de yttre
villkoren det normala. De snabba forandringarna ar fa och flertalet av dem Leder till arters
utdoende. Den mycket omfattande artdoden som en fOljd av mansklig inverkan pa jordens miljo ar
ett tydligt exempel pa arters svarigheter aU anpassas till snabba yUre fOrandringar.
I husdjursaveln sker ett standigt urval fOr okad avkastning av koU, mjolk eller agg. Det ar de
extremt avkastande individerna som har forsteg i aveln. Inom hundaveln ar urvalet i stor
utstrackning baserad pa tavlingsresultat. Det irmebar att man i aveln foredrar de extrema
individerna och inte medelmattan. Det gar ju inte aU skapa tavlingar som premierar framst den
mest genomsnittliga individen. Ju hogre prestationskraven drivs desto mer bagatellartade skillnader
kommer aU leda till framgang eller bortgallring. I praktiken ar det sa att manniskans urval bland
husdjuren tenderar aU likna naturens urval bland vilda djur under storre naturkatastrofer.
Konsekvenserna kanner vi val. Problemet ar aU manniskors tidsperspektiv ar sa kort aU fa funderar
over konsekvenserna av aveln pa 100 eller 200 ars sikt. Om vi vill bevara vara djurstammar friska
och produktiva sa maste vi lara av vad som hander i naturen och se till att inte standigt bara
premiera extremindivider och begransa aveln till demo I annat fall gar vara husdjursraser, bade
raser av produktions- och sallskapsdjur, en bekymmersam framtid till motes.
Sammanfattning och praktiska konsekvenser
Det bar vara uppenbart vid det har laget aU den allt annat overskuggande orsaken till de arftliga
sjukdomar och defekter som vi ser i alltfler hundraser inte ar orsakade av en olycklig slump. De ar
den direkta konsekvensen av att uppfodare inte kant till och funderat tillrackligt over
konsekvenserna av hur hundar anvands i avel. Den padrivande kraft som mest av allt leU till
forsummelser av grundlaggande regter for ett sunt avelsarbetear tavlandet vid prov och
utstallningar som givit enskilda individer en oproportionerlig uppmarksamhet och lett till
overanvandning av dem i aveln. Till det kommer att utstallningverksamheten
stimulerat till en
uppsplittring pa ett stort antal raser dar mfmga av raserna har mycket fa individer. Nar
individantalet i avel gar under vissa kritiska nivaer sker forlusten av arftlig variation mycket snabbt.
Kritiskt laga nivaer uppnas pa bara nagot eller ett par tiotal generationer, dvs. pa sa kort tid som
30-50 ar. Dessvarre ar det ocksa sa att i manga raser med stort individantal ar avelsdjuren fa och
ofta narbeslaktade. Aterigen en effekt av overvardering av enskilda individer med sarskilt
eftertraktade egenskaper for tavlingsverksamheten.
Den som letar efter avancerade program for att komma till d:itta med dagens problem i hundavel
bar i stallet forsoka forsta de enkla men grundlaggande villkoren i naturens avel med vilda djur.
1.

2.
3.

Djurstammar maste vara tillrackligt stora for att rymma och behalla en betydande arftlig
variation. Det ar domt att misslyckas i langden om man forsoker driva avel med
hundstammar som innehaller farre an 100-150 avelsdjur totalt. Det ar naturligtvis onskvart
att de ar avsevart storre. Svarigheterna med myskoxarna i den svenska fjallvarlden ar ett
naraliggande exempel pa de problem som uppstar nar individantalet blir alltfor litet.
Bara de individer som ar friska och tivskraftiga med alla naturliga funktioner i behall kan
effektivt producera avkomma.
For hogt utvecklade djurarter ar grundregetn att varje enskild individ bara kan prodlJcera
ett mycket begransat antal avkomlingar under sin livstid.

De tre enkla grundreglerna racker fOr att hiilla vilda djurstammar fullt funktionsdugliga genom
arhundraden och artusenden. Det ar bara darfor att vi systematiskt bryter mot dem och forsummar

hansyn till naturens system fOr skydd av arftlig variation som vi far problem med arftliga sjukdomar
och defekter i vara husdjursraser.

