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Genetisk variasjon hos bullterrier i forhold til noen andre raser 
Ved Norges veterinærhøgskole har vi de siste årene studert graden av genetisk variasjon i en 
rekk ulike hunderaser ved hjelp av DNA-teknologi. Dette arbeidet blir utført for at vi skal lære 
mer om hva som er vanlig forekommende variasjon hos hund. Ved å analysere et stort antall 
hunderaser for genetisk variasjon vil vi også kunne se om enkelte raser peker seg ut med 
betydelig mer eller mindre variasjon enn hos andre raser. Dersom en hunderase har lite genetisk 
variasjon kan dette være et faresignal. I noen tilfeller vil en begrenset genetisk variasjon settes i 
sammenheng med økt forekomst av arvelige sykdommer, men like viktig er at en begrenset 
genetisk variasjon kan begrense mulighetene for å få til en avlsmessig forbedring/endring av 
rasen dersom det skulle være ønske om dette. 
Hvordan måles genetisk variasjon med DNA-teknologi ? 
Hos de fleste hunderaser ser vi store individuelle forskjeller på hundene våre, selv om mange 
arbeider for å festne spesielle karaktertrekk i sin linje eller rase. Det at egenskapene festnes i en 
linje betyr faktisk at det blir mindre genetisk variasjon hos hundene, det skal altså mer til for at 
egenskapen viser variasjon, fordi det er stor grad av likhet mellom de ulike hundene som krysses 
med hverandre. Dette får en ofte til med ulike grader av linjeavl og innavl, og er bakgrunnen for 
at hunder innenfor en rase/linje er mer like hverandre enn hunder mellom raser. 
På molekylært eller genetisk nivå, er det tusentalls av gener og millionvis av steder i DNAkjeden 
der det kan være forskjeller mellom (og innen) individer. I genetisk terminologi er vi 
vant til begrepene ”Bærer eller Heterozygot” – vi vet at det betyr at individet har to ulike 
varianter av et spesielt gen, ofte et sykdomsgen/fargegen/hårvariant eller lignende. Slike 
variasjoner finnes i enorme mengder hos hundene våre. De fleste av disse variasjonene er ikke 
knyttet til spesielle fenotyper, sykdom eller andre egenskaper. 
Ved å studere slike områder som er kjent for å variere uten kjent effekt på hunden (”anonym 
variasjon” – det betyr at vi ikke ser noen direkte effekter av variasjonen), kan vi altså få et bilde 
på om variasjonen er stor eller liten. I de undersøkelsene som vi har gjort, både tidligere og 
denne aktuelle, har vi undersøkt et antall steder / ”gener” som er kjent for å variere. I denne 
undersøkelser har vi undersøkt 20 ulike områder på kromosomene. For hver hund har vi funnet 
ut om hvert av disse stedene er homozygote (like) eller heterozygote (ulike). En hund som er 
heterozygot, som altså har to ulike varianter i hvert av 20 områdene, vil ha flere varianter 
(=større genetisk variasjon) enn en som er homozygot i alle 20 områdene. 
Tilsvarende kan vi beregne den gjennomsnittlige variasjonen innenfor en rase. Vi analyserer alle 
hundene fra en rase (altså alle prøvene som er sendt inn) i 20 av disse områdene, og så teller vi 
opp prosentdelen av områder som vise variasjon. Vi får altså et tall mellom 0 og 100 (evt. 
mellom 0 og 1). Tallet 0 betyr at alle individene er homozygote i alle 20 områdene, mens tallet 
100 (eller 1) betyr at alle individer er heterozygote (bærer av to ulike varianter) i alle områdene. 
En tidligere svensk-norsk undersøkelse 
Vi har tidligere undersøkt 16 ulike hunderaser (10 samlet inn i Norge og 6 samlet inn i Sverige) 
med tilsvarende teknologi som vi har gjort nå. Denne undersøkelsen viste at hunderasene stort 
sett hadde en målt variasjon fra 40 til 60 prosent (0,4-0,6). Det var et unntak, og det en rase som 
lå betydelig lavere (16%). Dette var i overensstemmelse med det vi hadde mistanke om ettersom 
avlen i denne rasen ble basert på veldig få individer. 
Bullterriere 
Denne undersøkelsen er gjort på tilsvarende måte som den nordiske undersøkelsen. 
Undersøkelsen er ikke 100% sammenlignbar (men allikevel ganske likt), fordi det er andre 



områder som ble undersøkt nå enn den gangen. Men de gamle resultatene vil likevel gi et godt 
inntrykk av hvor nivået ligger for genetisk variasjon, og kan altså sammenlignes med noen små 
feilkilder. 
Bullterrierne som inngikk i denne undersøkelsen viste en variasjon på ca 44%. Gjennomsnittlig 
variasjon hos 6 andre raser (innenfor terrier-gruppen) i denne undersøkelsen var på 66 %, og de 
fleste av de andre var ganske like. Vi ser altså at Bullterrierne klart ligger i det nedre område av 
de rasene som vi har undersøkt tidligere og også lavere enn de andre rasene i denne 
undersøkelsen. 
Feilkilder 
Som nevnt tidligere vil det kunne være litt variasjon i resultatene avhengig av hvilke områder, 
og hvor mange områder som undersøkes for variasjon hos hver hund. En annen potensiell 
feilkilde kan være hvordan en har valgt ut de hundene som skal være med i undersøkelsen. Det 
er viktig at hundene velges ut tilfeldig og at de er ”gjennomsnittlig ubeslektet”. Det betyr at hvis 
en velger alle hundene som skal taes prøve av noen kull med helsøsken og deres foreldre, vil 
den genetiske variasjonen bli mindre enn om en velger fra ulike kull, linjer osv. 
Når en skal sammenligne gjennomsnittlig variasjon mellom raser, bør hundene være plukket ut 
tilfeldig, og på samme måte i alle raser. Det kan det imidlertid være vanskelig å få til, så noe av 
ulikhetene mellom raser kan skyldes ulik måte for utvalg av hunder til blodprøve. 
Tolkning av resultatene 
Resultatene fra undersøkelsen viser altså klart at bullterrierne i undersøkelsen ligger i den nedre 
grensen av genetisk variasjon i forhold til det vi vanligvis finner. Dette betyr at en bør vurdere å 
ha litt større fokus på evt. muligheter til å øke bruken av friske, rasetypiske individer med større 
genetisk avstand, altså mindre slektskap med de nordiske linjene. I en slik situasjon skal en 
selvsagt være ekstra varsom slik at en unngår å ”importere” eventuelle problemer til de nordiske 
populasjonene som en ikke har i dag. Dette kan best gjøres hvis en bruker individer som allerede 
har noe avkom ute, slik at de har vist sin nedarvingsevne både for ønskede egenskaper, og for at 
avkommene ikke har vist en uønsket forekomst av sykdommer/problemer. En fornuftig tanke 
hvis klubben er bekymret for utviklingen når det gjelder genetisk variasjon, kan være å gjenta en 
slik undersøkelse om 5-10 år for å se om variasjonen holder seg stabilt, minsker eller øker. 
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