
 
 Eva Køhler 

 
◦ Cand. scient. i biologi 
 Speciale om indavl hos racekatte 

 
◦ Medlem af Felis Danicas Avlsråd 

 
◦ Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år 

 
◦ Administrerer pawpeds for europé og norsk skovkat 

 
 

 



 De generelle anbefalinger omkring avl 
◦ Genetiske begreber 
 

 Avlsanbefalingerne for maine coon 
◦ Diskussion 
 

 Pawpeds – gennemgang af funktioner 
 Workshop – brug pawpeds selv 
 



Generelle og racespecifikke avlsanbefalinger 
 

Ny udgave pr. 24.11. – samme indhold 

Presenter
Presentation Notes
Hvor mange af jer har læst anbefalingerne?



 Indavl  
◦ Hvad er indavl og hvornår er det indavl? 

 
◦ Hvorfor bør jeg vide hvad min kats 

indavlskoefficient er? 
 
◦ Er alle racekatte indavlede? 

 
◦ Er en race med mange individer lig med en stor 

genpulje? 
 Effektiv populationsstørrelse 



 Dominant 
 

 Recessiv 
 

 Polygenetisk 
 



 Avlsrådet anbefaler at minimere brugen af indavl (parring 
mellem tydeligt beslægtede dyr) mest muligt af to grunde: 
 
◦ Mange arvelige sygdomme er recessive. Recessiv nedarvning 

betyder, at katten skal have to udgaver af samme gen for at blive 
syg. Indavl øger sandsynligheden for, at katten kommer til at 
bære to ens udgaver af et sygdomsfremkaldende gen. 
 

◦ På længere sigt har indavl alvorlige konsekvenser for hele racens 
population. Det sker i form af en såkaldt indavlsdepression, som 
meget forenklet skyldes, at kattens immunforsvar er mest 
tilpasningsdygtigt, hvis katten har to forskellige udgaver af et gen 
at gøre godt med. Indavlsdepression opstår, når en population 
over tid har haft en vis mængde indavl, som ikke behøver være 
særlig tæt. Indavlsdepression påvirker fertilitet, kuldstørrelse, 
killingedødelighed og immunforsvar. 

Presenter
Presentation Notes
Ved alle hvad recessiv betyder?



 Avlsrådet anbefaler, at man kender sin races 
typiske niveau af indavl. 

 
 Avlsrådet anbefaler, at man ser på mængden 

af indavl ved både 5. og 10. generation samt 
på den komplette indavl (tilbage til racens 
oprindelse), hvis det er muligt. 

 



 
 Slægtskab versus indavl 

 
 Kønsfordeling 
◦ Hvor meget videre i avl? 
 

 Matadorhanner 
◦ Hvordan opstår de? 



 
 Avlsrådet anbefaler, at man forsøger at bruge 

hanner og hunner lige meget. 
  
 Avlsrådet anbefaler, at man afholder sig fra 

matadoravl. 
 

 Avlsrådet anbefaler, at man ikke sender for 
mange afkom efter samme parring i avl. 

Presenter
Presentation Notes
Matador avl – også køber af parrings ansvar. Du vælger selv om du vil bruge en meget brugt hankat.



 
 Udkrydsning 
 
 
 Forurener jeg min race? 

 
 

 Genetiske fordele og ulemper 
 



 Nedarvning af sygdomme 
Recessiv: Katten skal arve anlægget for sygdommen fra begge sine 

forældre for at blive syg. 
Dominant: Katten behøver kun arve anlægget for sygdommen fra én af 

sine forældre for at blive syg. 
  
 Avlsrådet anbefaler, at man ikke bruger katte med 

anlæg for dominant nedarvede lidelser i avl 
  
 Avlsrådet anbefaler, at man ikke parrer to katte, 

der begge er bærere af en recessivt nedarvede 
lidelse. En bærer kan godt parres med en ikke-
bærer. 
 



 
 

 Spørgsmål? 
 



 Udarbejdet i samarbejde med 
Maine Coon Klubben 
 
 

 Tager udgangspunkt i de 
sygdomme, der er typiske for 
maine coon 
 

 
 

 



HCM 
(Hypertrofisk Kardio Myopati) 

Avlsrådet og Maine Coon klubben 
anbefaler 

 Scanning 
 

 DNA test for MyBPC3 
◦ Dominant med 

ufuldstændig penetrans, 
eller? 
 

 HCM hos mennesker 
◦ >1400 mutationer 

placeret på 11 forskellige 
gener* 

 
* Genetics of Hypertrophic Cardiomyopathy After 20 Years, 
Maron et al 2012 

 At alle avlskatte HCM scannes og DNA-testes, før de 
anvendes i avl. Jo ældre katten er ved scanning, des 
mere validt er resultatet. 

 At både avlshanner og avlshunner scannes igen når de 
er 1, 3 og 5 år gamle. 

 Katte hvis afkom der er gået videre i avl, eller hvor 
”nære” slægtninge er diagnosticeret positive for HCM, 
bør scannes igen ved 8 års alderen. 
 

 Kattes som scannes HCM positive, bør ikke anvendes i 
avl. 
 

 Hvis en af kattens ”nære” slægtninge får diagnosen 
HCM, anbefales det, at katten bliver scannet, inden den 
bliver brugt videre i avl, uanset alder. Der skal udvises 
ekstra forsigtighed hvis katten er under 3 år gammel. 
 

 Det anbefales, at man får scannet sin kat hos en af 
dyrlægerne i Ekko-gruppen i Danmark. 
 

 DNA-test for MyBPC3. Det anbefales, at alle avlskatte 
DNA testes for MyBPC3 enten på Langford eller via UC 
Davis 

 At DNA-testen for MyBPC3 ikke står alene 
forundersøgelse for HCM, men bruges sammen 
medskanning. 
At man ikke laver parringer, som giver killinger, der er 
homozygote for MyBPC3mutationen 

 At der ikke anvendes katte i avl, som er homozygote for 
MyBPC3 mutationen 

 
 At der testes i hver 2. generation, uanset om resultat 

kendes i tidligere generationer 
 



 
PK-Def 
(Pyruvate Kinase Deficiency) 
 

Avlsrådet og Maine Coon klubben 
anbefaler 

 Arvelig anæmi 
(blodmangel) 
 

 Autosomalt recessiv 
 
 
 
 

 At alle avlskatte DNA testes 
for PK-Def enten på 
Langford eller via UC Davis 
 

 At der testes i hver 2. 
generation, uanset om 
resultat kendes i tidligere 
generationer 
 

 At bærere af PK-Def 
anvendes med omtanke. 



 
SMA 
(Spinal Muskulær Atrophy) 
 

Avlsrådet og Maine Coon klubben 
anbefaler 

 
 Arvelig muskelsvind 

 
 Autosomalt recessiv 

 
 

 At alle avlskatte DNA testes 
for SMA enten på Langford 
eller via UC Davis 
 

 At der testes i hver 2. 
generation, uanset om 
resultat kendes i tidligere 
generationer 
 

 At bærere af SMA anvendes 
med omtanke. 



 
 Diskussion? 
 

 
 





 
 Nyttigt værktøj 
 
 Privat initiativ 
 
 Styrker og svagheder 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 Indavlskoefficient 
◦ Sandsynligheden for at arve 

samme allel fra både mor og 
far 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 Foundation 
 
 

 
 
 
 

 
 



 Foundation 
 
◦ Estimeret:  
Top 5: 70%  
Top 3: 55% 
Top 2: 40% 
 
◦ Diego:  
Top 5: 72,5 % 
Top 3: 57 % 
Top 2: 41,2 % 

 
 
 
 

Den typiske andel af top 5 Maine Coon 
foundation katte i en kats genetik: 
Andy Katt of Heidi Ho -  20% 
Bridget Katt of Heidi Ho - 20% 
Dauphin de France of Tati-Tan - 15% 
Tatiana of Tati-Tan - 8% 
Whittemore Smokie - 7% 

 
◦ Diego: 

Andy Katt of Heidi Ho  20.6% 
Bridget Katt of Heidi Ho 20.6% 
TGC Dauphin de France of Tati-Tan 15.9% 
CH Tatiana of Tati-Tan  8.59% 
Smokie Joe of Whittemore 6.86% 
 
 

 
 



 Klonerne 
 

 
 
 
 

 
 





 

 Matador hanner 
◦ Genetiske konsekvenser 

  
 
 
 
 

 
 



 Mark doubles 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 Overblik i 10 
generationer:  
◦ Ctrl + f 

 
 
 
 
 

 
 



 Offspring 
 
 
 
 

 
 



 Reverse 



 Reverse 



 Reverse 



 Spørgsmål? 



 
 Bag kulisserne 

 
 



 
 Så er det jeres tur 
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