(Farve)Genetik hos katte
Ole Amstrup

En kort gennemgang af de forskellige gener
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(Farve)Genetik hos katte
Kattegenetik baseret på farver og mønstre
Ole Amstrup

Indledning
For snart mange år siden blev jeg spurgt, om jeg ikke ville skrive en eller flere artikler omhandlende farvegenetik hos katte.
Den/de har nu været undervejs i flere år, og jeg har da også fået begyndt på en artikel flere
gange, men det er aldrig lykkedes mig at blive helt færdig med den. Men nu er den altså blevet skrevet!! Den er baseret på mine mange foredrag om farvegenetik, som jeg har holdt i
flere forskellige sammenhænge - JYRAK studiekredsmøder, for forskellige norske klubber, for
Felis Danica, på FIFe's Dommerelevseminarer og på FIFe's dommerseminar i forbindelse med
den årlige Generalforsamling i FIFe.
JYRAK har sponseret forskellige videnskabelige artikler, som omhandler de nyeste forhold inden for genetikken. Disse artikler kan erhverves via internettet, hvis man søger på artiklens
titel. (se litteraturlisten)
Jeg ved, at farvegenetik ikke er det nemmest tilgængelige emne for opdrættere, men på den
anden side er det jo heller ikke ”rocket science”, og hvis man har nogle helt basale ting på
plads er det såmænd nemt nok. For nogle er farvegenetikken en integreret del af deres opdræt, for andre er farvegenetik fuldstændigt ligegyldigt, da man ikke mener, at farver og mønstre betyder noget for kattens bedømmelse på udstillinger, men at det vigtigste er typen.
Uanset om man er af den ene eller den anden opfattelse, tror jeg, at det er vigtigt for vores
opdræt af katte, at vi ved noget om de mekanismer, der ligger bag ved – om vi vil bruge det
eller ej, er jo op til den enkelte.
Det, jeg i denne artikel vil komme ind på, er for langt det meste bygget på 25 års opdrættererfaringer, mange gennemlæsninger af Roy Robinsons ”Genetic for Cat Breeders & Veterinarians”
fjerde udgave, videnskabelige artikler (se litteraturliste), gennemsøgninger på nettet, samtaler
med dommere og opdrættere osv. og så selvfølgelig mine egne tanker om sammenhængen.
Generelt set vil jeg beskrive det, vi tror, vi ved om farvegenetikken i dag!

Men hvordan startede det hele?
Alle undersøgelser tyder på, at oprindelsen til vore dages Felis Catus – en betegnelse der dækker alle domesticerede katte – og altså også vores racekatte, uanset race – skal findes i det
sydlige Ægypten, hvor man for omkring 10.000 til 11.000 år siden begyndte på landbrug og
derfor skabte ideelle betingelser for Felis Sylvestris Lybica at tilslutte sig mennesket og leve i
tæt forbindelse med kornlagrenes mus og rotter og menneskers efterladenskaber. Genetiske
undersøgelser tyder på, at dette er sket ved en enkelt lejlighed, bestående af en forholdsvis
lille gruppe.
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Billed 1 - Felis Sylvestris Lybica

Disse katte er så senere blevet opdelt i nogle genetiske undergrupper – En Asiatisk gruppe, en
Middelhavsgruppe, en Vesteuropæisk gruppe og en Østafrikansk gruppe. Denne opdeling i
disse grupper skyldes, at disse grupper i perioder har været forholdsvist isolerede i perioder,
og derfor har udviklet specielle genetiske profiler. Det er ikke sådan, at udviklingen af den
domesticerede kat har betydet den helt store afvigelse fra oprindelsen, og alle katte i Felis Catus gruppen kan parres indbyrdes, ligesom de også kan parres med deres oprindelse Felis Sylvestria Lybica.
Lige siden har mennesket og kattene fulgtes ad, og når kattene er spredt over verden, som de
er i dag, skyldes det menneskets medvirken og den handel og rejseaktivitet, som mennesket
udøver.
Menneskets rejseaktivitet og færden har givet de pudsigste forhold. Selvom kattene rundt om
Middelhavet har deres egen lille ”genetiske undergruppe” af Felis Catus, så hører de vildtlevende italienske og tunesiske katte ikke, som man ellers skulle tro, til Middelhavsgruppen men
hører for størstedelens vedkommende hovedsageligt til den vesteuropæiske gruppe, ligesom
amerikanske katte, måske mere forståeligt, også hører til denne gruppe.
Men de enkelte racer med særlig oprindelseshistorier passer ret fint genetisk set med de lokale
fritlevende katte i det område, hvor de forskellige racer kommer fra.
Der er dog nogle ”sjove” genetiske billeder, såsom at Perser/Exotic genetisk hører til i den europæiske gruppe og ikke den Asiatiske, at Ægyptisk Mau ikke tilhører Middelhavsgruppen men
den Europæiske, at abyssinieren er en mellemting mellem den Østafrikanske gruppe og den
Asiatiske, at Sokoken har samme genetiske billede som de vildtlevende katte i Kenya, at Korat
og Hellig Birma er meget tæt forbundet, at Tyrkisk Van og Tyrkisk Angora tydeligt adskiller sig
fra hinanden m.f.
Men Felis Sylvestris Lybica og dagens katte ser jo ikke ens ud!?
Hvis man betragter Felis Sylvestris Lybica, er det en kraftigt bygget kat med et ikke særligt
veldefineret plettet eller makrel tabby mønster i farver, der varierer fra værende varme til kolde, alt efter hvilke landskabsmæssige omgivelser disse katte lever i.
Det er altså den oprindelige farvegenetik - en sortplettet kat med et ikke særligt defineret tabbymønster – der fandtes ingen blå, røde, hvidplettede, blotched, krølhårede, silver, langhårede
osv. osv.
De kom kun i en variant, og sådan så de formodentlig ud i rigtig mange år.
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I mange år var det de oprindelige racer som dominerede, men specielt inden for de sidste 150
år har mennesket virkeligt taget fat på kattene og deres udvikling.

Genetisk variation
Det er sådan, at naturen gerne vil have variation, og den prøver hele tiden at lave nye mutationer/ændringer til den oprindelige genetik – det kunne jo være at der lige kom en mutation/ændring, som var en fordel for kattene på det givne tidspunkt.
Noget af det første, der som regel sker med domesticerede dyr, er, at der udvikles forskellige
variationer over farven hvid – hvidplettet, bi-color, osv.
Det er en relativt almindelig mutation og findes i stort se alle domesticerede dyr. Denne eller
lignende mutationer findes selvfølgelig også i den oprindelige og vilde bestand af katte, men
forekomsten af hvidt fremmer jo ikke ligefrem en kats evne til at kamuflere sig, og den bliver
en hel del tydeligere for rovdyr, og derfor har en kat med hvidt ikke så store chancer for at
overleve i naturen og vil hurtigt blive udryddet.

Billed 2. - Hvidplettede domesticerede dyr

Hvis katten derimod lever i tæt forbindelse med mennesker, er chancen for overlevelse større,
og man kan måske også forestille sig, at netop disse katte med hvide pletter af en eller anden
udformning, har været mere attraktive for de mennesker, der har haft kattene i deres nærhed,
og på den måde har denne eller disse mutationer bredt sig i kattepopulationen og er i dag
blandt fritlevende Felis Catus en ganske almindelig farvekombination.
Kontakten til mennesker gør, at de små mutationer, som hele tiden sker i kattene, måske kan
blive valgt ud og avlet videre på, og i dag har vi en så lang række mutationer/ændringer i den
oprindelige genetik, at vi har flere tusinde forskellige kombinationsmuligheder med farver,
pelslængde og kvalitet, mønstre osv.
Det specielle ved disse ændringer af farver og mønstre er, at de skyldes ændringer i et bestemt gen, og at dette gen styrer lige præcis en egenskab.
Disse mutationer kan være dominante, altså stærkere end en anden variant af dette gen, og
kan dække over den. Eller de kan være recessive og altså være svagere end et andet gen –
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eller de kan være delvist dominante og kan vise en mellemform af den dominante eller recessive egenskab.
For mig er det det enkleste ved farvegenetik, og det er beskrevet alle mulige steder, hvordan
man ved at kombinere de forskellige gener kan nå frem til et ganske bestemt mønster eller en
farve, og man kan finde ud af, hvordan den nedarves og gives videre til killinger.
Det er ikke det, jeg vil fokusere på i denne sammenhæng – jeg vil mere prøve at se på, hvad
de enkelte mutationer egentlig forårsager – altså prøve at forklare, hvad det er, der sker, når
en mutation gør, at den sorte farve ændres til en brun (chokolade). Hvad skyldes denne ændring?
Det, at den enkelte farve styres af et gen ligesom mønstret gør det, betyder, at det er forholdsvist enkelt at lave en bestemt farve på en kat. Men kvaliteten af denne farve styres ikke
bare af et enkelt gen, men af mange forskellige ”smågener”/polygener, der ikke i sig selv er
afgørende, men i fællesskab kan påvirke kvaliteten.
F.eks. er det enkelt at lave en chokoladefarvet kat! Men alle, der har prøvet at lave chokoladefarvede katte, ved, at den chokolade farve kan variere utroligt meget i nuance, intensitet og
varme. Disse egenskaber sidder IKKE på det gen, der giver chokolade, men er et resultat af
opdrætternes selektion/udvælgelse. Så lige så snart kvaliteten af en egenskab kan ændres ved
selektion, er det polygener, der styrer denne variation.
Jeg vil senere komme lidt ind på polygener, men i det efterfølgende er det primært de gener,
der kontrollerer farver, mønstre og pelslængde og struktur, jeg vil komme ind på.

Betegnelser for de forskellige gener og deres mutationer.
For at det hele ikke skal blive alt for kaotisk, har man i videnskabelige kredse valgt at betegne
de forskellige ændringer/mutationer af egenskaber med et bogstav – et stort bogstav for en
dominant egenskab og et lille for en recessiv egenskab, og evt. med nogle ekstra tilføjelser,
hvis der er flere end to variationer af den samme egenskab (se fig. 1) Det er vigtigt at gøre
opmærksom på, at disse bogstaver IKKE har noget som helst med FIFes EMS system (kodesystem til angivelse af race og farve) at gøre.
Der er selvfølgelig mange forskellige mutationer, men jeg vil begrænse beskrivelserne af de
forskellige mutationer til de mest kendte, og kun hvis egenskaben er anerkendt i FIFe.
Det almindeligste er, at det er den originale genetik, der er den dominante, men i enkelte tilfælde er det mutationen, der er den dominante – i fig. 3 har jeg vist den oprindelige genetik
med en stjerne, så det er tydeligere.
Når jeg i her artiklen bruger betegnelsen ”gen”, er det måske ikke helt videnskabeligt korrekt
– den korrekte betegnelse vil være ”allel”, som betegnelse for de egenskaber, der er knyttet til
et bestem locus på kromosomet. Men vi har, så længe jeg kan huske, altid betegnet disse
alleler som generne, der styrer vores farver og mønstre, og det vil også være det, der bliver
brugt i denne artikel.
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Oversigt over muterede gener der har betydning for FIFe godkendte racer
* markerer den oprindelige genetik / i kursiv hvis der findes en gentest for dette locus

A
a

*

Agouti / tabbymønstret kan ses
Non – agouti – tabbymønstret
kan ikke ses

B
b
bl

*

Sort
Chokolade
Cinnamon

C
cb
cs
ca
c

*

D
d

*

Fuld intensitet I farven
Dilution / fortynding af farven

E
e

*

Normal farveudvikling
Amber – forårsager gradvis
udskiftning af eumelanin med
phaomelanin

Gl

*

gl
I
i
L
l

*
*

Ikke masket
Burmesermasket
Siameser masket
Blå øjet albino
Rødøjet albino

Mc
mc
Pb
pb
R
r

*

*
*

Re
hr
re

Hårtab (DSP og PEB)
Normal pelslængde
Normalt gen
Cornish rex
Normalt gen
Sphinx
Devon rex

S
s

*

Hvidplettet /Piebald spotted
Uden hvide pletter

Ta
ta

*

Tick tabby (delvist dominant)
Det normale tabbymønster kan ses

W
w

Dominant hvid
*

Ikke hvid
Hårets struktur nedbrydes og efterlades kun i hårets spids
Normal hårudvikling

(bogstavsbetgnelsen for mutationen
varierer – UC Davis kalder mutationen
G og N for normal, men jeg foretrækker samme betegnelse for både mutation og normale.)

Wb
wb

*

Handskegen (SBI)

x
O /xo

*

Silver
Ikke sølv

Plettet / makrel tabby mønster
Blotched tabby

y

Hun – normalt farvet
Rød (kønsbundet / sidder på det
kvindelige kønskromosom)
Bærer ingen egenskaber

Korthår
Langhår
Dette locus består egentlig af fire forskellige variationer af dette gen. Tre
af disse er racespecifikke.

Fig 1
Før vi begynder at se nærmere på de enkelte gener og deres funktion, bliver vi lige nødt til at
undersøge, hvad det egentlig er, der bestemmer farver og mønstre – langhår, hårløshed og
rex varianter vil blive behandlet til sidst i artiklen.

Den oprindelige genetik
Jeg vil tage udgangspunkt i den ”oprindelige genetik” hos Felis Silvestris Lybica og ud fra det
starte med at forklare nogle grundlæggende forhold omkring dannelse af farver og mønstre
hos den oprindelige kat..
Felis Sylvestria Lybic er en sortplettet/makrel tabby kat helt uden ændringer i genetikken.
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Hvis vi med udgangspunkt i fig. 1 prøver at opstille en genetisk kode for den oprindelige kat,
ville den se sådan ud:
AA BB CC DD EE GlGl ii LL McMc ss tata ww xy/xx (her er ikke medtaget rex og hårløse gener)

Farvedannelsen i de enkelte hår.
Det, der giver farven/mønstret på katten, er bestemt af to forskellige farvepigmenter og af et
tabbymønster, der fremstår på en agouti baggrund (et område bestående af ens tickede hår).
Eumelanin er det ene farvepigment, og det giver den sorte farve, og phaomelanin det andet,
som giver de gule/røde nuancer.
Disse melaniner (farvepigmenter) bliver placeret i de enkelte hår i takt med, at de enkelte hår
vokser. Pigmentet dannes i melanocytterne, der er i hver enkelt hårsæk, og som er ”programmerede” til, hvornår og hvor meget, der skal produceres af de forskellige typer melanin.
Denne variation styres af opbyggelse af et protein i melanocytterne, som kan ”slukke”/nedsætte for produktionen af eumelanin, hvorved phaeomelaninet bliver mere synligt og
dermed danner bånd på håret.
Det vil sige, at når håret begynder at vokse, dannes der både eu – og phaeomelanin. Når håret er vokset et stykke tid, er der opbygget så meget af et blokerende stof, at produktionen af
eumelanin (det sorte pigment) standser, og produktionen af farvepigmenter nedsættes – eumelaninen nedsættes til ingenting, og en reduceret mængde phaeomelanin produceres. Det
gør, at der dannes et lysere og gulligt/rødt bånd på håret, hvor kun phaeomelaninet kan ses.
Efter at håret er vokset endnu et stykke, tændes der igen for eumelanin processen, og der
dannes endnu et sort bånd på håret. (se skitse på fig. 2)

I første fase dannes
både eu– og
phaeomelanin

I anden fase er der
”slukket” for produktionen af eumelanin

Tredje fase tændes
igen for eumelanin

Slukket for eumelanin igen

Fig. 2 En forenklet skitse af et normalt hårs tilvækst og dannelse af farve
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Eumelanin i lidt
svagere koncentration

Sidste gule bånd i
lysere nuance og
håret er færdigt.

Det er en almindeligt forekommende
evne hos pattedyr at producere
agouti hår, og navnet agouti stammer da også fra et lille Sydamerikansk dyr.
Disse agouti hår danner tilsammen
den agouti baggrund på katten,
hvorpå tabbymønstret bliver vist.
Hos kattene er der dog en egenskab, der er speciel. I modsætning
til andre pattedyr med agouti pelsfarve, har kattene et tabbymønster,
der producerer mørkere striber og
pletter på den agouti baggrund.
I tabbymønstret på katten er melanocytterne specielle, og agoutiproteinet mister/får nedsat sin evne til
at nedsætte produktionen af eumelanin. Det betyder, at der produceres mere eumelanin i de enkelte hår
i tabbymønstret, så de fremstår i en
mørkere nuance agouti end baggrunden eller måske ligefrem med
helt ensfarvede hår.
Billed 3 - Agouti (Dasyprocta leporina) – kan ses i Randers regnskov.

Det, der giver variationen i tabbymønstret, er, at der er ”tændt” længere tid for produktionen
af det sorte pigment i tabbymønstret, og endda i nogle områder er der ”tændt” i hele hårets
vokseperiode, og håret bliver så helt sort. (se Fig. 3)

Fig. 3 På denne skitse kan man forestille sig, at de tidsperioder,
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hvor der produceres sort farvepigment (eumelanin) varierer
i længde. I håret længst til venstre er der ”tændt” i hele hårets voksetid, mens håret i midten kun er ”tændt” i lidt længere
tid end i det normale agouti hår.

Det, der styrer tiden, hvor der produceres sort pigment (eumelanin), kan påvirkes ved udvælgelse (under indflydelse af polygener). Det har naturen ordnet sådan, at der kan ske variationer og tilpasninger af tabbymønstret.
Men også intensiteten eller mængden af phaeomelanin kan ændres ved selektion og resultere
i, at der kan være rigtig meget variation i farven på den normalt sorttabby kat.
Hvis vi bevæger os over i farveintensiteten/hvor varm eller kold farven på kattene er, er det
også styret af flere forskellige gener (polygener), og det er ikke muligt at vælge et bestemt
gen ud, der giver de varme farver i tabbymønstrede katte.
Vi kan se dette i den variation, der er mellem en vildtfarvet abyssinier og en normalt sortplettet orientaler helt uden den varme glød. Det er ikke noget, der er bestemt af abyssinierens
mønster, men et sæt af polygener, der giver denne variation (se fig. 4. og eksempel i afsnittet
om polygener).
(her skal være billede af en ”koldt” farvet plettet orientaler og en abyssinier eller en
varmt farvet tabby)

Fig. 4.
Denne skitse prøver at illustrere hvordan
intensiteten eller mængden af phaeomelanin kan variere. Denne variation skyldes
polygener og kan påvirkes gennem selektion/udvælgelse
Eksemplet længst til venstre kunne være
en koldtfarvet orentaler, og eksemplet til
højer en varmt farvet vildtfarvet abyssinier.

Denne opbygning af de enkelte hår er grundstrukturen på katten. Forskellige mutationer med
forskellige påvirkninger har så gennem tiden ændret på farve og mønster på Felis Catus, og i
næste afsnit vil jeg komme ind på, hvilke mutationer, der er sket, og hvordan de påvirker produktionen af farvepigmenter (melaniner).
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Phaeomelanin
Phaeomelanin er én type pigmentkorn. Der er indtil nu ikke konstateret en mutation, der ved
påvirkning af et enkelt gen ændrer på dette!
Dette melanin består af farvekorn, der kan variere utroligt meget i udtrykket – lige fra at være
lyst gullige til at være mørkt orange. Se fig. 4
Der er ikke nogen enkel forklaringen på denne variation, men som jeg har beskrevet ovenfor,
så er det sådan, at når noget kan ændres ved selektion, så er det bestemt af polygenetiske
faktorer. (se senere afsnit)
Mængden eller intensiteten af phaeomelaninet kan påvirkes gennem selektion, så den variation der opstår i de varme farver (lige fra vildtfarvet abyssinier til en kold sortplettet orientaler)
kan påvirkes.
Men groft sagt kan vi sige, at phaeomelaninet giver grundfarven på det enkelte hår – altså de
varme farver, men at variationen i fremtoningen er utroligt variabel!
Variationerne i produktionen af phaeomelanin skyldes ikke et enkelt gen! Den eneste mutation,
der påvirker produktionen af phaomelanin specielt, er silver, der helt slukker for produktionen
af den røde farve. (Se senere afsnit).

Mutationerne
Når man ser på de mutationer, der er sket i farve og mønsterdannelsen hos katten, kan de
deles op i forskellige sektioner.
Vi kan
•
•
•
•
•

dele disse mutationer op i forskellige grupper:
ændringer, der har med produktionen af melanin/pigmentkorn at gøre.
ændringer af tabbymønstret
undertrykkelse af dannelsen af pigmenter (hvidt)
reduktion i dannelsen af pigmenter (albinoserien)
ændringer i pelslængde og struktur

I de efterfølgende afsnit vil jeg prøve at komme nærmere ind på hver enkelt gruppe, og også
kæde dem lidt sammen.
Desuden vil jeg kort komme ind på de mutationer, der kan komme på tale vedrørende racer,
der er anerkendt i andre organisationer, og som også står på FIFes liste over ”Ikke godkendte
racer med foreløbige forkortelser (EMS koder)”. Det er specielt vedrørende hårstrukturen –
rex pels og wirehair.

Melaniner / pigmentkorn
Betegnelse

Mutation

A/a

[aa]

B / b / bl

[bb]
[ b bl ]
[ bl bl ]

Ændring af produktionen af eumelanin og phaeomelanin
Forårsager en overproduktion af eumelanin. Katten
fremtræder ensfarvet / non-agouti
Ændre formen på eumelaninets pigmentkorn, så katten
ændrer farve fra sort til chokolade – pigmentkornene
ændrer form fra runde til ovale.
Ændrer formen på eumelaninet så katten ændrer farve til
cinnamon – pigmentkornenes bliver stavformede.
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D/d

[dd]

E/e

[ee]

I/i

[II][Ii ]

Wb / wb

[Wb Wb ]
[Wb wb ]

x / xo

[xo xo ]
[xo y ]

Ændre fordelingen af pigmentkorn – katten fremtræder
blå / lilla / fawn / creme
Amber – forårsager gradvis udskiftning af eumelanin
med phaomelanin
Undertrykker /fjerner produktionen af phaomelanin –
giver silver / smoke
Øger dannelsen af ”agouti proteinet” som reducerer
dannelsen af eumelanin til den yderste del af håret og
efterlader resten som et bredt bånd.
(dette gen er ikke endeligt bekræftet)
Undertrykker produktionen af eumelanin og efterlader
kun phaeomelanin synlig

[A]/[a] Agouti/non-agouti
Den først mutation, der formodentlig er opstået, er mutation i genet, som kaldes A (agouti).
A er den oprindelige (dominante) variation af dette gen og gør, at det er den normale produktion af eumelanin. Altså, at pigmentet dannes i håret som bånd, hvor eumelaninen skiftevis
dannes og ikke dannes, og hvor grundfarven er phaeomelaninet, som beskrevet tidligere.
Mutationen/ændringen af dette gen er recessivt og betegnes med [a]. Det betyder, at dette
gen skal være til stede fra både faren og moren, og altså kun kan ses, når katten er homozygot/bærer to af dette gen.
Denne variation påvirker produktionen i melanocytterne sådan, at der ikke sker en afbrydelse i
dannelsen af eumelanin, og derfor vil den sorte farve (eller chokolade eller cinnamon) være
fordelt ens i hele håret. Dannelsen af phaeomelanin følger den normale procedure og varierer
som i det normale hår.
Variationen kaldes non-agouti, da det medfører, at de agouti hår bliver ensfarvede, og de områder, hvor der ellers kun blev deponeret phaeomelanin, bliver der nu deponeret eumelanin
(sorte pigmentkorn). Det vil sige, at hele katten vil fremstå som ensfarvet sort – men der er
stadig en variation i de enkelte hår - strukturen i håret er der stadig!! - og i mange tilfælde
kan man stadig se det ”bagvedliggende” tabbymønster som et ”spøgelsesmønster”/ghost markings.
Denne mutation er også velkendt fra andre kattedyr, jaguaren, leoparden osv. har tilsvarende
mutationer, som har klaret sig i den vilde tilstand. Hos disse katte kaldes denne variant ofte,
at katten er melanistisk (eks. panter).
(Billede af et melanistisk kattedyr – f.eks. et sort panter)
Populært sagt kan man sige, at denne mutation i homozygot tilstand [a a] slukker for tabbymønstret på katten, så den blive ensfarvet. Hvis der er et gen af den oprindelige type tilbage,
vil tabbymønstret kunne ses. Den oprindelige genetik dominerer altså over mutationen.

[B]/[b]/[bl] Sort med mutationerne til chokolade og cinnamon.
[B] – sort
Sort er den oprindelige form for eumelanin. Farven fremkommer, når formen af eumelaninets
pigmentkorn er rundt eller kugleformet. Fig. 5
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Man har valgt at betegne dette gen med et stort B, som indikerer, at dette er den dominante
variation af dette gen. Dominansen af den sorte er fuldstændig – det vil sige, at der ikke er
nogen forskel på en homozygot sort [B B] og en heterozygot sort [B b].
Alle de oprindelige katte er sorte – eller rettere sorttabby, men mest tydeligt er det nok, når
dette gen kombineres med non-agouti.
Denne egenskab er påvirket af to ændringer af samme gen!
[b] - chokolade
Mutationerne, der har ændret dette, har påvirket faconen på pigmentkornene, så det fra at
være rundt bliver ovalt i faconen (ligesom en amerikansk fodbold), og det vil få håret til at
fremstå som chokoladefarvet (brunt) – denne mutation betegner man som [b], og den er recessiv overfor den oprindelige facon, og den kræver, som andre recessesive gener, to gener
for at kunne ses - [b b].
Denne variation af B-genet er formodentlig kommet til verden i Thailand/Østasien – eller det
område hvor f.eks. Siameseren, Burmeseren og Koraten oprindeligt stammer fra, og er bragt
til Europa sammen med de første siamesere/burmesere. Men selve det, at formen på eumelaniet ændrer sig og giver brune nuancer i stedet for sorte, er kendt fra rigtigt mange andre dyr,
og det har sågar været muligt på baggrund af formen på de enkelte eumelaninfarvekorn at
kunne bestemme farven på dinosaureres fjer!
Denne variation dominerer igen fuldstændigt over cinnamon og kan bære cinnamon skjult. At
en chokolade kat bærer på et skjult cinnamon-gen påvirker ikke på nogen måde farvenuancen
af chokolade – farvepigmentets form er stadig oval.
[bl] - cinnamon
En anden mutation, der påvirker faconen af eumelanin pigmentkornene, er cinnamon eller sorrel, som ændrer faconen af pigmentkornene til at være stavformede. Det betyder, at farven
vil fremstå som cinnamon.
Denne mutation betegnes som [b l] – ”b light”. Hos Abyssinieren, hvor denne mutation først
optræder, ser farven, sammen med Abyssinierens meget varme farve, nærmest rød ud, men
den har intet at gøre med det, man i katteverdenen betegner som rød.
Denne variation af B-genet er højst sandsynligt opstået inden for Abyssinierne og har derfra
spredt sig til de øvrige racer, der nu findes i denne farve.
Det vil sig, at vi på dette locus har bestemmelsen af de tre grundfarver - sort, chokolade og
cinnamon:
Eumelanin pigmentkornenes form og betydning for farven

[BB]
[Bb]
[B bl]

Sort

[bb]
[ b bl ]

Chokolade

[ bl bl ]

Cinnamon

Fig. 5. Det er faconen der ændrer udtrykket af farven – lyset brydes på en anden måde
i chokolade og cinnamon pigmenterede hår end det gør i hår med pigmentet i den

Side 13 af 48

oprindelige form.

[xo]/[x] Den røde farve
I de fleste lærebøger og artikler anvendes betegnelsen ”[O]/[o]” for dette gen. Det giver efter
min mening anledning til nogen forvirring. For at gøre det meget tydligt, at denne egenskab
er placeret på x kromosomet – eller på kønskromosomerne, og det dermed er kønsbundet,
plejer jeg at markere både kromosomets karakter og egenskaben, sådan at jeg opererer med
det normale/den oprindelige variation af dette gen som [x] og markerer det muterede gen
med [xo]. Det vil betyde, at en normaltfarvet kat vil have genkoden for dette gen som
[xx]/[xy], en tortie hun vil have [xo x] og en rød kat sammensætningen [xo xo]/[xo y].
Denne mutation – kønsbundet rødt – er ret enestående hos de domesticerede katte. Hos andre pattedyr har den røde variant (hvor der kun produceres phaeomelinin), været tilknyttet
genet Extension (betegnet ved bogstavet E) (se senere afsnit).
[xo] – rød
Hvis man ser på produktionen af melanin, bliver vi lige nødt til at se på en anden mutation –
nemlig det, vi kender som rødt.
Denne mutation har den virkning, at der i melanocytterne IKKE produceres noget eumelanin
overhovedet – altså ingen sorte, chokolade eller cinnamon pigmentkorn!
Der er desuden det specielle ved dette gen, at de er hæftet på kromosomet, som også bestemmer kønnet på katten/killingen – derfor kaldes den mutation, der ændrer farven, for
kønsbundet.
Virkningen af dette gen er, at det fuldstændigt undertrykker dannelsen af sorte/brune pigmentkorn!
Når håret vokser starter processen med at placere farvepigment i de enkelte hår som planlagt,
men da der jo ikke dannes eumelanin, er det kun det røde phaeomelanin, der kan deponeres i
de enkelte hår. Den samme proces med dannelse af bånd er fuldstændigt som i de oprindelige
hår, bortset fra at her mangler den sorte farve.
Der vil stadig være synlige bånd på de enkelte hår, men de vil kun kunne ses som varierende
nuancer af det røde phaeomelanin.
Et andet spørgsmål vi kan få afklaret her, er så, om der kan være forskel i farven på en rød
kat, der genetisk set er sort eller chokolade. Når der ikke produceres eumelanin – eller produktionen af eumelanin er ændret til produktion af phaeomelanin - vil katten – uanset om den
genetisk set skulle være sort, chokolade eller cinnamon - have samme farve, og det er ikke
muligt at skelne imellem røde, der teoretisk er en af de tre eumelanin farver – sort, chokolade
eller cinnamon.
For at dannelsen af eumelanin helt skal standse, kræver det hos hunnerne to anlæg for den
røde farve. Hvis der kun er et af det ”røde gen” og et af det normale gen til stede, vil killingerne (som alle er hunner) blive tortie – altså en kombination af den røde farve og eumelanin
farven. Det kan man kalde ”fælles dominans”, da både den ene og den anden af disse egenskaber kan ses.
Når en killing er meget tidligt i fosterstadiet – allerede i den først uge - vil overfladecellerne
begynde at vokse ud fra ryggen. Disse celler – som jo også skal danne melanocytterne – skal
her meget tidligt i fostertilstanden tændes (cellernes opgaver skal defineres). Hvis killingen er
enten helt rød eller normaltfarvetbærer, har disse celler kun den ene måde at blive tændt på,
men hvis killingen bærer på både et gen for rødt og et for normal farve, sker der det, at enten
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det normale gen eller det røde gen "tændes” (det oprindelige gen [x] eller det muterede [xo])
– altså, om de skal producere eumelanin, eller de ikke skal.
Det sker helt tilfældigt og automatisk, og videre i processen, mens de vokser hele vejen rundt
om det ”rør”, fostret er på dette tidspunkt, deler de sig og danner disse forskelligt farvede områder, dvs. den mosaik vi kender fra en tortie kat.
Er killingen homozygot for rødt [xo xo] eller en hankilling med anlæg for rødt [xo y], vil killingerne have den røde farve over hele kroppen.

Altså vil katten fremtræde med kun phaeomelaninet synligt. Det vil være deponeret i håret
med de bånd, der naturligt er med kraftigere pigmenterede bånd og svagere pigmenterede
bånd, som vist i fig. 6

Fig. 6 Håret er fyldt med phaeomelanin, men ingen eumelanin (det sorte, chokolade
Eller cinnamon produceres ikke) og kun phaeomelaninet er synligt. Dannelsen af bånd
sker ligesom i ”normale” hår.

Denne mutation sammen med non-agouti vil give en speciel effekt. Non-agouti opstår, når
der sker en overproduktion af melanin i melanocytterne, så eumelaninet fylder hele håret.
Men når der ikke hos den røde farve produceres eumelanin overhovedet, vil det ikke være muligt at have ensfarvede røde hår, men røde hår vil ALTID vise bånd på de enkelte hår.
Det vil sige, at tabbymønstret ALTID er synligt på røde katte, og der er ingen forskel i udseendet på en non-agouti og en agouti rød kat!! Det er simpelthen ikke muligt at konstatere, om
en rød kat er genotype [A A]/[A a] eller [a a], og hvis opdrættere eller dommere påstår andet,
er det simpelthen en romantisk opfattelse af farven rød, som ikke har noget med de faktiske
forhold at gøre!
(her kunne der vises billeder af fier katte – Sorttabby n 22/24/23/, Chokolade tabby
b 22/24/23, Cinnamon tabby o 22/24/23, Rødtabby d 22/24/23)
I de tilfælde, hvor man har registreret en ensfarvet rød med EMS koden ”d”, vil det dreje sig
om en rød tabby kat, der har et så dårligt mønster, at den kan passere for at være ensfarvet
rød. Det stammer muligvis fra perseropdrættet, hvor det på grund af den lange pels ofte kan
være svært at se et utydeligt tabbymønster i den lange pels – men tabbymønstret er altså altid til stede, selvom det måske ikke er så tydeligt! Hvis der skulle findes en rigtig ensfarvet
rød, skulle katten ikke have et ”tabby M” i panden, og hvis man se nærmere efter, har alle
røde katte dette ”M”.
I FIFe registrerer vi kattene efter udseende, og derfor burde alle røde katte være registreret
som en af tabbyvarianterne 22, 23, 24 og 25. Rent genetisk kan de så registreres med genoog phaenotype i henhold til FIFes Breeding and Registration Rules.

Dvs. at nu har vi fået beskrevet melaninets betydning for farven – de enkelte hårs struktur og
de 3 forskellige typer eumelanin og det fuldstændige fravær af eumelanin.
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Hvis man skulle vise dette skematisk vil det være som i fig. 7 og 8

Fig. 7 - Variationen af de fire typer pigmentering af agouti hår.

Fig. 8 - Variationen af de fire typer pigmentering i non agouti har. Med den røde farve er
Både det non agouti og det agouti hår altså ens!!

I sjældne tilfælde kan der opstå tortie hanner. Det skyldes hovedsageligt, at der er sket en
fejl i kromosomsammensætningen, og disse hanner vil oftest have tre XXY i stede for de normale to X og Y.
Disse tortie hanner er for det meste ikke fertile, og så løser problemet jo sig selv, men enkelte
tortie hanner er fertile og kan få levedygtigt afkom. Dette afkom vil dog ikke have samme
kromosomfejl, men være med en normal kromosomsammensætning. Det er således ikke muligt at opdrætte en linje af katte, der giver tortie hanner!
For denne mutation findes der ingen gentest.

[D]/[d] - Dilution – fortynding af farverne.
I det normale hår er farvepigmentet jævnt fordelt i hele håret. Denne egenskab er en del af
den oprindelige genetik hos kattene. I den oprindelige genetik betegnes dette med [D] og
mutationen, som er recessiv, betegnes med [d], dvs. at for at denne egenskab skal kunne se,
skal der være to alleler af dette gen til stede i katten.
Mutationen gør, at de fire grundfarver ændrer sig, så sort ”fortyndes” så det kommer til at se
ud som blåt (farven er egentlig grå, men i katteverdenen har vi valgt at kalde denne farve blå)
Denne mutation gør, at farvepigmentets fordeling ændrer sig. Fra at være jævnt fordelt sker
der det, at farvepigmentet (både eumelanin og phaeomelanin) samler sig i større ”klumper” og
der sker en uens fordeling af pigmentet og i de enkelte hår.
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En jævn fordeling af farvepigment i håret.
Håret vil have en normal farve

Farvepigmentet er klumpet sammen og
bliver ujævnt fordelt i håret.
Farven vil på grund af muligheden for at lys
kan trænge igennem se ”fortyndet” ud.

Fig. 9 Tværsnit af et normaltfarvet hår og et hår påvirket af dilution (fortynding)

Den ujævne fordeling vil også påvirke farven tæt ved hårets rod, og den nederste del af håret
kommer til at have en lysere nuance af farve.
I tilfælde af to anlæg for fortynding vil sort komme til at se ud som blå, chokolade som lilla,
cinnamon som fawn og rød som creme.
Da egenskaben er recessiv, vil disse farver kun optræde, hvis katten har modtaget genet [d]
fra begge forældre og være homozygot for denne egenskab [d d].
Der findes en gentest for denne egenskab, så det er muligt at identificere katte som bærer
fortynding – eller klarlægge om en kat er rød eller creme!

[E]/[e] – Ekstension/Amber.
Denne mutation er kun kendt hos katte inden for Norske Skovkatte, men er hos andre pattedyr en almindelig mutation, hvor den ofte bliver betegnet som værende rød.

Billed 4 – Forskellige røde dyr der alle har mutationen for Extension
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Denne mutation er recessiv i forhold til den normale farve.
Selve mutationen kan hos kattene spores tilbage til en enkelt hunkat født i 1981 i Norge. I
mange år var der stor diskussion om denne farve, og den blev i lang tid efter, den blev opdaget, kaldt alt mulig – lige fra cinnamon/chokolade mv., indtil den i sin slutfase før den endelige
godkendelse blev betegnet som x–farven. Først senere viste de genetiske undersøgelser, at
det drejede sig om ”extension”-mutationen – som i katteverdenen er blev døbt Amber.
Funktionen af denne mutation er, at eumelaninet, når katten vokser, gradvist bliver erstattet
med phaeomelanin. Det vil sige, at når katten bliver født, vil den ligne en almindelig sorttabby,
men så gradvist ændre farve, så der til sidst næsten kun er den røde farve (phaeomelanin)
tilbage.
Hvis katten genetisk er sort, er farvebetegnelsen amber, og hvis katten er blå, vil den ende
som ”light amber”. Da der jo inden for Skovkattene ikke findes nogle af de andre gener i Bserien – chokolade og cinnamon – er der ingen, der ved, hvordan en chokolade amber eller en
cinnamon amber ville se ud, men mit gæt vil være, at de kommer forbavsende tæt på at være
samme farve som en kønsbundet rød.
Da der, når katten er endeligt udfarvet som voksen, næsten kun er phaomelanin tilbage i pelsen, gør det også, at tabbymønstret kan ses – præcist på samme måde som hos den kønsbundne røde – og det betyder at non-agouti amber katte vil vise et tydeligt tabbymønster. Det
har også den betydning, at en amber tabbymønstret kat og en rød tabbymønstret kat vil have
samme fænotype (se ens ud), og derfor findes amber og light amber ikke i non-agouti eller i
rød.
Som det er i FIFe, er denne farve kun godkendt hos Norske Skovkatte, og i EMS-koden er
denne kode for amber ”t” (”nt” for amber, ”at” for light amber, ”ft” amber tortie og ”gt” for
light amber tortie) kun godkendt til brug for Norske Skovkatte.
I princippet er der ikke nogen problemer med at hente dette gen over i andre racer, men som
det er nu, er det noget helt specielt for NFO!
Der er udviklet en gentest, der kan påvise, om katten er bærer af dette gen!

[I]/[i] – Inhibitor/Sølv
Den eneste mutation, der berører phaeomelanin, er inhibitor eller undertrykkelsesgenet. Dette
gen undertrykker dannelsen af phaeomelanin og efterlader de enkelte hår kun med eumelanin
– altså sort (samt chokolade og cinnamon).
Det bevirker ganske enkelt, at der i melanocytterne ikke kan dannes de gule/røde farver (phaeomelanin), så håret fremstår kun sort hvidt.
Dette gen, som jo er en mutation, er i modsætning til de fleste af de andre ændringer af den
oprindelige genetik, dominant. Det vil sige, at hvis et inhibitor/sølv-gen er tilstede, er katten
en sølvkat. Det kan diskuteres, om der er forskel på en kat, der er homozygot (har to anlæg
for sølv), og en kat, der kun har et gen for sølv. I nogle videnskabelige artikler gives der udtryk for, at en kat, der er homozygot sølv, vil være fri for ”rester” af phaeomelanin. Disse rester betegnes ofte som rufisme og skulle efter disse kilder være mere almindelige hos katte,
der kun har et gen for sølv.
Helt sikkert er det dog, at det er muligt gennem selektion at minimere disse områder med rufisme.
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(billede af en sølvkat – f.eks. BRI ns 22)
Dette gen har forskellig virkning på agouti og non-agouti hår, og jeg vil først lige beskrive
virkningen på de agouti hår.
Når det agouti hår vokser, dannes der som normalt farvepigment i melanocytterne, som skal
deponeres i hårene, men da der kun dannes eumelanin, vil de enkelte bånd skifte mellem den
sorte (chokolade eller cinnamon) farve, og når de bånd, der normalt består af phaeomelanin,
skal fyldes, står de ”tomme” for farvepigment og ser hvide ud.

Fig. 10. Det agouti hår står med en klart sort hvid udtryk.
Dog kan den nederste del af håret ofte være af en lysere nuance eller
helt hvid forholdsvist lang op af skaftet. Udtrykket kan variere utroligt
fra kat til kat

Kombinationen mellem non-agouti og sølv betegnes som smoke – så smoke er en non-agouti
sølv kat!
I det non-agouti hår fremtræder sølvet på den måde, at eumelaninet kun dannes i den yderste
del af håret og efterlader den nederste del af håret helt hvidt. Det er dog med rigtigt meget
variation – så meget, at der i den nederste del af håret godt kan være så lidt, at det ikke engang er vokset ud af hårsækken, eller så meget, at det kun er den alleryderste spids af håret,
der er farvet.

Fig.11. Et smoke hår sammenlignet med et ikke sølv non agouti hår.

Sølvgenet optræder altså med et utroligt variabelt udtryk.
Specielt sammen med de ”fortyndede” farver kan det være ekstremt vanskeligt. Fortyndingsgenet gør jo, at pigmenterne fordeles ujævnt i de enkelte hår og ofte er helt eller delvist fraværende i den nederste del af håret, hvilket meget let kan forveksles med at være sølv. Desuden er phaeomelaninet på f.eks. en blå kat ikke så varmt i farven, at det tydeligt kan skelnes
fra inhibitor/sølv-genets udtryk.
Reduktionen af pigmentmængden har også en anden pudsig virkning på smoke katte – specielt
de korthårede. Når mængden af pigment er reduceret i en smoke kat, vil det underliggende
tabbymønster ofte være ret tydeligt. Det skyldes, at i et non-agouti hår dannes der normalt
phaeomelanin, som vil være placeret i de lyse bånd på de enkelte hår. Når der i en smoke kat
ikke dannes dette phaeomelanin, vil tætheden af pigmentkorn i det, der strukturmæssigt skulle være de lyse bånd, være lavere end i de bånd, der er fyldt med eumelanin, og derfor kan
tabbymønstret træde ret så tydeligt frem – så tydeligt at Ægyptisk Mau rent faktisk er godkendt i en ”smoke med pletter”!!
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Billed 5 - Smoke orientaler med tydelige pletter.

Der findes endnu ikke en gentest for dette gen, men selve genets placering / locus er fundet
og der mangler blot at blive udviklet en gentest der kan være offentligt tilgængelig.
En sådan gentest er meget ønskeligt, da netop dette gen er årsag til en del forvirring i forbindelse med farvebedømmelsen af katte, og på udstillinger er det ofte katte hvor der er tvivl om
egenskaben sølv er til stede, som giver de fleste problemer med farvebestemmelser, men også
i forbindelse med siamesermaske og sølv vil en test være ønskelig.

[Wb]/[wb] – Wide band
Indledningsvis må jeg sige, at dette gen endnu ikke er bekræftet eller fundet, men alle forhold
tyder på, at sådan forholder det sig, så i denne beskrivelse vil jeg frisk og frejdigt forklare mit
syn på årsag og virkning, som om det var den videnskabelige sandhed, vel vidende, at det kan
være en tilsnigelse, og at der findes mange teorier om dette.
Denne mutation er årsag til de tippede katte (shaded og shell). Det er først set hos persere,
hvor vi kender Chinchilla og Shaded persere i sammenhæng med sølv. Det er meget muligt,
at dette gen er opstået netop hos perserne/chinchillaerne, hvor det gennem udvælgelse er
forfinet gennem tiden, så det, vi ser i dag og kender som silver shaded og silver tippede/chinchilla, er resultatet af mange års udvælgelse.

Side 20 af 48

Fig. 12. Skitse af Shaded og Shell

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette gen INTET har med Tick Tabby at gøre!! Tick
tabby modificerer eller dækker over de to andre tabbymønstre, men gør intet i forbindelse med
at begrænse eumelanin til hårspidserne eller den yderste del af håret! Selvfølgelig kan Tick
Tabby ligge som et underliggende tabbymønster for tippede katte, men det vil blot skabe et
mere jævnt tippet udtryk.
Meget tidlig kom der efter disse tippede katte også golden, som blot er samme gen, der forårsager tippingen, men nu uden sølv. Det er derfor lidt misvisende, at vi i EMS-koderne har en
betegnelse som ”y” golden – i princippet skulle det være nok at indikere, at sølvet ikke er til
stede. Golden er i virkeligheden blot en non-silver shaded og en non-silver shell og ikke en
farve i sig selv!
Genet gør, at der i melanocytterne allertidligst i hårets vokseperiode dannes både eumelanin
og phaeomelanin, sådan at spidsen af håret bliver farvet. Men meget tidligt sker der det, at
der ”slukkes” for produktionen af eumelanin (sort, chokolade og cinnamon), og resten af håret
står blot tilbage med phaeomelanin-pigment i den nederste del af håret (golden), og hvis katten også bærer et inhibitorgen (sølv), vil den nederste del af håret være helt hvidt og helt
uden farvepigment.
Der kan så være en stor variation i, hvornår dannelsen af eumelanin holder op. Standser den
tidligt, vil kattene blive chinchilla, lidt senere shaded og endnu senere dårlige tabby mønstrede.
På fig. 13 og 14 har jeg prøvet at skitsere variationen. Yderst til venstre er produktionen af
eumelanin standset meget tidligt. Der er kun eumelanin i den alleryderste del af håret og katten vil fremstå som golden chinchilla eller chinchilla (sølv). Fig. 13, nummer to fra venstre
viser et shaded hår og nummer tre fra venstre et hår, hvor dannelsen af eumelanin er fortsat
så lang tid, at der er nået at blive dannet bånd på de enkelte hår. Den sidste mulighed må
betegnes som en dårlig shaded snarere end en golden tabby (for ikke-sølv varianternes vedkommende).

Fig. 13 – Ikke sølv serie af tippede hår og et normalt agouti hår
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Fig. 14 Sølvserie af tippede hår og et normalt sølv agouti hår

Mens killingen stadig er meget ung, vil det være muligt at se det underliggende tabbymønster,
men jo ældre killingerne bliver, jo mere utydeligt bliver det for til sidst at forsvinde helt.
Inden for andre racer, hvor man ønsker at opdrætte golden, har man endnu ikke opnået samme resultater som i perseropdrættet, og den udvælgelsesproces, man har foretaget hos Perserne, mangler helt i de andre racer.
Det betyder, at med den variation, der kan være i udbredelsen af eumelanin i de enkelte hår,
vil der optræde dårlige shadede, som bærer Wb-genet, men stadig viser rester af tabbymønstret.
I dag bliver disse dårlige shadede kaldt golden tabby af det ene eller andet tabbymønster!
(f.eks. BRI ny 24)
(billede af en Golden Perser ved siden af en Chincilla Perser)
Denne variation har man i perseropdrættet gennem selektion forsøgt at minimere, og specielt
hos sølv tippede varianter er dette lykkedes.
Også i Golden tippede persere har denne udvælgelse resulteret i, at der opdrættes Golden tippede persere næsten uden tabbymarkeringer.
Derfor er det ikke særligt fremmende for opdrættet af Golden i andre racer end persere, at
man kan betegne en dårligt Golden Shaded som Golden tabbymønstrede. Disse dårlige shadede vil ikke være med til at fremme udvælgelsen af de bedste tippede, så man kan ”samle” så
mange polygener, der kan være med til at begrænse dannelsen af eumelanin til det mindst
mulige.
Som tidligere skrevet, er Golden ikke en farve, men en tilstand, hvor Wb-genet har begrænset
dannelsen af eumelanin i den nederste del af håret, og vil man i opdræt af Golden inden for
forskellige racer opnå samme resultater som hos perserne, vil brugen af dårlige golden shadede ny 22/ny 24/ny 25 kun forlænge processen.
Som jeg skrev indledningsvist, er der pt. ikke identificeret et gen med disse egenskaber, og
som følge deraf jo heller ikke lavet nogen gentest.

Det var afsnittet om ændringer i produktionen af melaniner/farvepigmenter i hårene, og de
variationer det kan give.

Tabbymønstre
Ændringer i tabbymønstret
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Betegnelse
Mc / mc

Mutation
[ mc mc ]

Ta / ta

[Ta Ta]

[Ta ta]
[ta ta]

Ændring af mønstret
Ændrer tabbymønstret fra at være spottet / makrel til
at være blotched
Mutationen er delvist dominant (der er forskel på den
homozygote og den heterozygote form)– det almindelige tabbymønster (spottet/mackrel/blotched) bliver
dækket. Kun utydelige tabbymarkeringer på ben, hoved og hale.
Det almindelige tabbymønster (spottet / makrel /
blotched) bliver delvist dækket. Der kan ses tabbymarkeringer på ben, hoved og hale
Det normale tabbymønster kan ses – Spottet/makrel &
blotched.

[Mc]/[mc] – Makrel tabby, spottet tabby og blotched tabby
Det oprindelige tabbymønster hos Felis Sylvestria Lybica er plettet eller makrel eller en mellemting. Dette mønster betegnes i genetikken med et [Mc] for dette mønster. Dette mønster
har formodentlig været det ideelle som kamuflage for de vilde katte.

Fig. 15. To ydergrader af det dominante tabbymønster [ Mc - ]

På et tidspunkt i udviklingen er der opstået en mutation, som har ændret tabbymønstret fra
den oprindelige form til blotched. I dette mønster er de mørke områder i tabbymønstret meget
mere sammenhængende, og det fremviser oftest et ”øje” på siden af kroppen. Fig. 16, Blotched tabby.
Dette mønster er recessivt i forhold til det plettede/makrel mønster og betegnes med små
bogstaver [mc].

Fig. 16 Blotched tabby
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Dette er den helt enkle forklaring, men praksis viser, at der er rigtig mange forhold, som vi
endnu ikke har forstået omkring tabbymønstrene.
Fra tid til anden er der teorier om et spotted gen, som skulle være ansvarlig for at bryde de to
tabbymønstre op i pletter. Der er indtil nu ikke nogen, der har kunnet påvise denne sammenhæng. Jeg hælder til den overbevisning, at den variation, der findes i feltet fra et tydelig spottet mønster til et tydeligt makrel mønster, med alle de mellemformer, der ellers kan forekomme, er styret, ikke blot af et eller to gener, men af et sæt polygener, der har indflydelse på
dette.
Det er dog trods alt ved udvælgelse muligt at selektere for bestemt typer af pletter og striber.
Desuden har introduktionen af Den Bengalske kat i racekatteopdrættet føjet nye dimensioner
til emnet plettet – og for den sags skyld også blotched – og givet pletterne deres særlige rosette form.

Fig. 17. Eksempler på mellemformer efter parringer med den Bengalske kat.

Men overordnet set er det disse to variationer af Mc-genet, vi opererer med, og det giver indtil
videre god mening. De er også påvist ved genetiske undersøgelser, som også har vist, at det
sidste tabbymønster (Tick Tabby) ikke er en variation af dette gen, men et separat gen med
en anden locus, der kan dække over de variationer, der findes af Mc-genets fremtoning.
Under afsnittet ”Farvedannelse i det enkelte hår” er kort beskrevet det specielle ved kattene,
at de har et mønster, der står på en agouti baggrund.
Mønstret opstår ved, at der deponeres mere eumelanin i de hår, der vokser i tabbymønstret –
det kan variere lige fra, at håret er helt ensfarvet eller med bredere bånd med eumelanin.
Mængden af eumelanin (sort, chokolade og cinnamon), der deponeres i de enkelte hår, er styret af polygenetiske faktorer, og gennem selektion og målrettet opdræt er det muligt at udvælge katte, der fremviser særligt tydelige pletter med et helt gennemfarvet blotched mønster. Men i langt de fleste tilfælde ser man på plettede/makrel mønstrede katte et tabbymønster, der blot består af områder med en mørkere agouti nuance end den agouti grund.
”Et agouti hår viser et varierende antal gullige bånd (sølv-hvide bånd i sølvvarianterne) adskilt fra hinanden af den tilhørende farve (ticking)
Disse hår kan være ens i hele pelsen eller adskilt fra hinanden af gennemfarvede hår, som danner de
forskellige mønstre.
I de fleste racer skal disse gennemfarvede områder være uden nogen tickede hår.”
Fra FIFes beskrivelse af tabbymønstret i den Generelle del af standarden.
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Denne beskrivelse harmonerer ikke helt med plettede/makrel tabby katte fra forskellige racer,
men hvis man fjerner opmærksomheden fra tabbymønstret i sin udvælgelse af avlskatte, vil
der ret hurtigt ske en kvalitetsforringelse af mønstret.
Det kan tyde på, at det er polygenetisk bestemt, hvor defineret mønstret og kontrasten mellem mønstret og den agouti grund er.

[Ta]/[ta] – Tick tabby
Dette tabbymønster er formodentlig opstået i forbindelse med abyssinierne eller i hvert tilfælde i området mellem Østafrika og Asien, hvor netop denne race, men også andre mindre kendt
racer som f.eks. Ceylon katte, har eksisteret. Det er ikke sandsynligt, at dette gen oprindeligt
stammer fra en tilfældig parring med en ”Jungle Cat”. Selvom den som voksen har samme
tabbymønster og til dels også samme udbredelsesområde, viser "Jungle Cat"-killinger meget
tydelige pletter som små.
Først inden for de seneste år er dette tabbymønster blevet ”opdaget” som værende et selvstændigt gen. Før i tiden betragtede man dette gen som værende en variation over de almindelige tabbymønstre og altså siddende på samme locus som Mc og mc.
Det har imidlertid vist sig, at dette tabbymønster er et selvstændigt gen, der kan dække over
de andre mønstre.
Som en af de få er denne mutation den dominerende, og den har desuden den egenskab, at
der er forskel på den homozygote og den heterozygote form.
Hvis der er et af de muterede sammen med et normalt gen (heterozygot), vil katten fremstå
med en umønstret krop, men med tabby markeringer på hale, ben og i ansigtet. Disse tabbymarkeringer er finere (i betydningen ikke så grove) end hos de to andre tabbymønstre. Selve
kroppen bestå af ensartede tickede hår som danner en jævn kropsfarve meget lig den agouti
grund hos de andre tabbymønstre. Af og til kan der ses små pletter – ”troutspotting” på kroppen af disse heterozygote katte.
Hvis der er to af det muterede gen (homozygot), vil tabbymarkeringerne på hale, ben og i hovedet næsten forsvinde, og markeringen vil være ligesom markeringerne på en Abyssinier.

Fig. 18 - De to varianter af det samme mønster – homozygot til venstre
og heterozygot til højre

ensfarvet rød, og hos BRI er det relativt almindeligt at se ”røde” katte (BRI d), som er enten
homozygote eller heterozygote for Tick Tabby samtidig med, at de er røde.
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Også inden for Orientalerne var der i Danmark i 80’erne et projekt for at lave ensfarvede røde
katte på basis af homozygote ticktabby røde.
Det samme gør sig gældende for Golden, hvor den golden på baggrund af en Tick Tabby vil
have meget mindre ”left over” tabby mønster end Golden på basis af en Blotched, og specielt
inden for de korthårede varianter af de tippede katte, har dette været brugt. Det er dog vigtigt
at gøre opmærksom på, at Tick Tabby og Shadede og Shell intet har med hinanden at gøre,
selvom de overfladisk set har lidt af det samme udtryk (ingen tabbymønster på kroppen og
kun få tabbystriber på ben og i ansigt).
Dette tabby mønster er oprindeligt kommet med Abyssinierne, hvor det gennem mange år er
blevet ”renavlet” – forstået på den måde, at nutidens Abyssiniere er homozygote for Tick Tabby. Skulle der nu være et par Abyssiniere med striber på benene, halen og i hovedet, ville det
rent teoretisk være muligt at lave en plettet eller blotched Abyssinier.
Fra Abyssinierne er dette gen spredt til rigtigt mange forskellige racer, hvor det i nogle er et
godkendt tabbymønster, mens det hos andre racer kun forekommer i genpuljen, men ikke er
godkendt (endnu).

Der er ikke lavet nogen gentest der kan bestemme tabbymønstre, men som skrevet i afsnittet,
er der formodentlig meget, vi endnu ikke ved om genetikken bag tabbymønstre.
Hvad, vi ved, er, at der er to forskellige locus, der bestemmer tabbymønstrene – [Mc] locuset
og [ta], og at Agouti-genet [A] skal være til stede for at se det.

Hvidt og variationer over dette.
Ingen produktion af pigment
Betegnelse
W/w

Mutation
[WW]
[Ww]

S/s

[SS]

[Ss]
Gl / gl

[ gl gl ]

Undertrykkelse af produktion af pigment
Produktionen af farvepigment undertrykkes på hele katten. Der produceres ingen melaniner, og katten fremstår
som hvid. Hvis ”rest” pigmentet ikke migrerer til ørerne
vil katten blive døv eller delvist døv, og hvis pigmentet
ikke migrer til øjnene vil et eller begge øjne blive blå.
Der sker en begrænsning i udbredelse af evnen til at
producere pigment. Den homozygote form vil have
større sandsynlighed for større mængde hvidt. Døvhed
og blå øjne kan forekomme som ved W mutationen.
Den heterozygote form vil have mindre hvidt end den
homozygote form.
Dette gen forårsager i den homozygote form handsker.
Optræder hos SBI

Hvide og hvidplettede katte er et helt kapitel for sig selv!
Den hvide farve opstår, når der ikke er melanocytter i hårsækkene til at producere pigmenter.
Det er den helt enkle forklaring (med mindre vi lige snakker om blå- og rødøjede albinoer, som
vil blive behandlet i næste afsnit).
Men for at forstå denne mangel på dannelse af pigmenter, må vi lige se lidt nærmere på et
kattefosters udvikling.
Allertidligst i fostertilstanden er alle cellerne i fostret ens, men ret hurtigt begynder de enkelte
celler at ”tændes” til den opgave, de senere skal have i katten. I denne fase er fostret nærmest kun et lille rør, hvor der langs ryggen (eller det, der vil blive til ryggen) ligger de celler,
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som senere vil differentiere til mange forskellige typer celler – bl.a. celler, der skal danne melanocytterne og cellerne i det indre øre og cellerne i øjets iris.
Disse celler starter med at vokse rundt om røret fra ryggen, og hvis der i øvrigt ikke er nogen
gener for hvidt på katten (W, S, eller Gl) vil de blot vokse hele vejen rundt og til sidst mødes
på midten.

[W]/[w] – Hvidt
Hvis der er et eller to alleler/gener for den dominante hvide, vil der slet ikke blive tændt for
melanocytterne, og der vil ikke blive dannet pigmentkorn overhovedet i katten, og den vil
fremstå som hvid.
Dette betyder dog ikke, at der ikke starter en migration af celler fra rygraden, for det gør der –
den standser bare øjeblikkeligt eller i det mindste ret hurtigt - da det jo er de samme celler,
der senere skal differentiere sig og danne delene i det indre øre og farvekornene i øjet, så de
vokser nedad mod det, der engang skal blive til henholdsvis øre og øje. Hvis disse celler ”når
frem”, dvs. vokser langt nok væk fra rygraden, så den kommer helt ned til øjne og ører, vil
katten få normal øjenfarve eller blive hørende – hvis de ikke når frem til øjet eller til begge
øjne, vil katten få et eller to blå øjne, ligesom den kan blive døv eller delvist døv.

Fig. 19 - Skitse af det meget tidlige foster

Der er en sammenhæng mellem den blå øjenfarve og døvhed, så blåøjede katte har større
risiko for at blive døve end katte med normalt pigmenterede øjne. Det er altså ikke et gen, der
kontrollerer døvhed eller øjenfarve – begge dele styres af variationen af genet for den dominante hvide. Døve katte kan have blå øjne eller normaltfarvede øjne eller være odd eyed –
men der er en større hyppighed af døve katte eller katte med nedsat hørelse hos katte med et
eller to blå øjne.
Denne migration kan til en vis grad styres ved udvælgelse, men det kræver mange generationers selektion væk fra blå øjne og nedsat eller manglende hørelse.
I FIFe er der krav om, at der kun må opdrættes på katte som er hørende, men hos de hvide
katte er der utrolig stor variation af evnen til at høre – lige fra total døvhed på begge ører over
til lidt hørelse på et øre og til at katten er fuldt hørende på et øre og døv på et andet.
Den eneste måde at teste dette på er ved at få foretaget en BAER test og sker ved hjernestammeaudiometri, der kan måle, i hvilken grad katten har nedsat hørelse.
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Hvis man vil prøve at opdrætte linjer med udelukkende hørende hvide katte, er det formodentlig muligt, men vil kræve en skarp selektion, så der udelukkende opdrættes på katte, der ikke
har blå øjne og er fuldt hørende. Dette vil formodentlig på sigt stabilisere vandringen af de
celler, der skal udvikle sig til cellerne i øret og farvepigmentet i øjnene.
Denne mutation er dominant, og hvis katten bærer et gen for denne er katten hvid. Der er
ingen gentest!

[S]/[s] – Piebald spotted / Bicolor
Dette gen er et dominant gen – altså kan det ses, hvis katten blot har fået dette gen fra en af
forældrene, men det har et meget variabelt udtryk, og den homozygote form [S S] har som
regel mere hvidt end den heterozygote form [S s]. Denne variation er for det meste meget
tilfældig, og det er meget vanskeligt – måske endda umuligt – at kontrollere denne variation.
Hos Tyrkisk Van ser det dog ud til, at det er lykkedes at stabilisere udbredelsen af hvidt (eller
de restområder med farve), der er på katten.
Dette gen er ikke placeret på samme sted som det dominante hvide [W] og er et helt uafhængigt gen. Mekanismen, der giver de hvidplettede katte (01, 02 og 03 i EMS systemet (og 04,
05 og 09)), er den samme som hos de hvide katte – når pigmentcellerne vokser fra rygraden
(eller det, der bliver til rygraden senere i fostrets udvikling), er det ikke alle, der bliver ved
med at være tændt for produktion af eumelanin, og på vej fra ryggen og ned mod maven går
de i stå.
Derfor ser man, at kattene har hvidt på bugen/maven men farve på ryggen – man ser aldrig
en kat med farve på bugen og hvidt på ryggen.
På samme måde som hos de hvide katte kan udbredelse af pigment (og celler, der skal danne
øret) være begrænset, så der også hos hvidplettede katte kan forekomme blåøjede eller odd
eyed. Det sker i sjældnere tilfælde, at de bi-color katte er døve.
Teoretisk skulle der kunne fremkomme helt hvide katte, men det er dog meget usandsynligt.
Da der er en utrolig variation af dette gens udtryk, har man inddelt disse katte i forskellige
grader, hvor det spænder lige fra lidt farve i hovedet og på halen til næsten ingen hvidt.
Forskellige grader af hvidt:

Fig. 20. Illustration af udbredelsen af hvidt hos Van mønstret (EMS kode 01)(Fra FIFes General Part of the Standard)

Van mønstret har sit navn fra racen Tyrkisk Van som har denne udbredelse af hvidt som et
racespecifikt kendetegn.
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Fig. 21. Illustration af udbredelsen af hvidt hos Harlequin mønstret (EMS kode 02) (Fra FIFes General Part of the
Standard)

Harlequin mønstret er udbredelsen af hvidt som spænder fra mindst ¾ hvidt, men ikke mere
end ½ delen af kroppens overflade.

Fig. 22. Illustration af udbredelsen af hvidt hos bi-color mønstret (EMS kode 03) (Fra FIFes General Part of the Standard)

Definitionen af bi-color er at mellem ½ delen af kroppens overflade er farvet, men ikke mere
end end ¾.

Fig. 23. Illustration af udbredelsen af hvid hos Mitted
mønstret (EMS kode 04) (Fra FIFes General Part of
the Standard)

Mitted – EMS-kode 04 er forbeholdt Ragdoll.
Desuden er der to andre grader af hvidt – EMS-kode 05 er forbeholdt Snowshoe med den beskrivelse, der findes i FIFe Generelle standard.
Sidste betegnelse for mængden af hvidt er EMS-kode 09. Dette er betegnelsen for en uspecificeret mængde af hvidt. Denne EMS-kode bruges kun i forbindelse med MCO, NFO, TUV og SIB,
hvor mængden af hvidt ikke har betydning for bedømmelsen af kattene.
For racer, der er godkendt som bicolor – EMS-kode 03, kan der selvfølgelig forekomme hvidt
med en udbredelse under ¼ af kattens krop. Disse er ikke godkendte i disse racer, og man
kan ikke bruge EMS-kode for disse farver, med mindre man vil have dem betegnet som en
ikke godkendt farvevariant.
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Disse katte kan være udmærkede avlsdyr, men som udstillingskatte er de ikke brugbare, da de
jo ikke opfylder betingelsen for den godkendte farvevariant 03.
Der er ikke udviklet nogen gentest for dette gen, men da det er dominant med variabelt udtryk, kan man se, hvis det er til stede!

[Gl]/[gl] – Handskegenet (SBI)
Et tredje gen, der forårsager, at nogle celler ikke kan danne eumelanin, er ”handskegenet”.
Dette gen ses hos Hellig Birma, hvor man gennem mange år har stabiliseret dette gen, som
giver hvide handsker på kattene.
Mekanismen for ”handskegenet” er den samme som hos [S] genet, men handskegenet er
identificeret og påvist at være forskelligt fra det normale hvidplettede.
Handskegenet er et autosomalt recessivt gen – dvs. at en kat skal have to af denne mutation
for at vise denne egenskab. Det har også vist sig, at dette gen forekommer hos alle Hellig
Birmaer, men det forekommer også spredt ud i forskellige racer, f.eks. Egyptisk Mau, Exotic
Shorthair, Maine Coon, Manx, Seychellois, Siameser, Sibirier, Sphynx og Turkish Van. Også i
Ragdoll forekommer dette handskegen, men det er ikke det, der forårsager den variant af RAG
som kaldes Mitted Ragdolls, hvilket ellers har været påstået.
(Billede af en SBI)
Handskegenet er gennem generationer blevet stabiliseret i sin udbredelse, så Hellig Birmaens
handsker er meget vel defineret i sin udbredelse. Som hos de hvidplettede katte (Piebald
Spotted) breder pigmentet sig fra ryggen og når sidst frem til maveregionen. Det ses også hos
SBI, hvor der af og til forekommer katte med hvide maver. Det er et tegn på, at den stabilisering, der er sket m.h.t. udbredelsen af hvidt til de veldefinerede SBI områder, er ved at skride,
og de polygener, der har været stabile inden for SBI, er blevet forstyrret.
Der er ved forskellige lejligheder indkrydset andre racer i SBI af forskellige grunde (nye farver,
forbedre helbredet, forbedre øjenfarven). Det har efterfølgende været muligt i løbet af tre –
fire generationer igen at stabilisere denne udbredelse.
Der er for nyligt udviklet en gentest for dette gen hos UC Davis for denne mutation.

Lockets/hvide pletter
Et andet eksempel på hvidt er de tilfældige hvide pletter, der af og til opstår. Det er som oftest
på undersiden af katten, men også hvide pletter på fødder er set. Disse pletter kan opstå hos
katte, der ikke har hverken hvide katte eller bi-color katte nogen steder i baggrunden!
Det er tilsyneladende ikke et enkelt gen, der forårsager disse pletter! – Selvom det kan ses, at
disse pletter optræder hyppigere i visse linjer. Hvis man konsekvent fjerner disse katte med
pletter fra avlen, vil det reducere hyppigheden af pletterne.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis man bruger hvide eller bi-color katte i sit opdræt, forårsager det ikke hvide pletter, men hvis man begynder at ”dække” disse hvide pletter
med bi-color katte, vil disse dække over disse uønskede pletter.
Pletterne skylde formodentlig polygenetiske faktorer, som, hvis de er til stede i tilstrækkelig
høj grad, kan forårsage disse pletter. Det er også muligt, at der er sket en tilfældig ”fejl” i fostrets udvikling, så der lige på den plet ikke bliver dannet eumelanin.
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Maskede katte
Reduktion af produktionen af farvepigment (albinoserien)
Betegnelse
C / cb / cs /

Mutation
[ cb cb ]

ca / c
[ cb

cs ]

[ cs cs ]
[ ca

ca ]

[c c]

Reducering af produktionen af farvepigment
Burmesermasket. Produktionen af farvepigment er reduceret på kroppen og i mindre grad i/på ansigt, ører,
hale og ben
Mellemformen mellem burmesermasket og siamesermasket. Delvist dominerende men ikke med fuld gennemslagskraft
Gør produktionen af pigment temeperaturafhængigt. I
kolde områder produceres mere pigment end i varme
områder. Maske, ører, hale og ben udfarves.
Blå øjet albino. Reducerer pigmentet så katten fremstår
hvid, men med blå øjne.
Formodentlig mellemformer mellem burmesermasket og
siamesermasket
Rødøjet albino (meget sjælden) Produktionen af pigment
undertrykkes fuldstændigt – også i øjnene som fremstår
med røde øjne (blodets farve)

Dette gen og de mutationer kaldes ”albinoserien”.
Den oprindelige form er [C] som dominerer over alle andre variationer af genet.
Der er i tidens løb opstået i hvert tilfælde 4 ændringer af genet.
De er alle recessive i forhold til den oprindelige form, og der er også indbyrdes forskellige grader af dominans, og nogen er ufuldstændigt dominante over for en anden form.
Som hovedregel dominerer [C] over alle andre variationer.
[cb] dominere ufuldstændigt over [cs], og [cs] dominerer også ufuldstændigt over [ca].
Det har imidlertid ikke den store betydning, da det kun er inden for gruppeopdelte racer, disse
gener optræder samtidigt, og den blåøjede og den rødøjede albino ikke er anerkendte farver
indenfor FIFe, og jeg vil kun kort komme ind på dem.
I hvert tilfælde er mindst to af disse varianter opstået i Sydøstasien [cb]/[cs], hvor de er naturligt forekommende blandt vildtlevende katte i denne region.
Der er udviklet gentest for dette gen – eller denne serie med identifikation af, hvilken variation
af genet, der er tale om.
(Billeder af Burmeser ved siden af siameser)

[cb cb] – Burmesermasket
Dette gen ændrer farvepigmentet til en lidt lysere nuance. Den giver aftegningerne i hovedet,
på halen og på benene en mørkere nuance, som bliver tydeligere, jo lysere farven ellers er.
Desuden ændres øjenfarven også, sådan at farvepigmentet i øjnene er med mindre koncentration af pigment, der giver en mere gullig øjenfarve.
Dette gen stammer oprindeligt fra burmeseren, men er i dag spredt til flere forskellige racer,
hvoraf burmillaen nok er den mest kendte, men også singapuraen, som man forsøger at få
godkendt på FIFes generalforsamling i 2012, har som raceudtryk en kombination af burmesermasken og Ticktabby genet.
Burmeseren er en non-agouti (ensfarvet) kat, der ikke viser noget tabbymønster.
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Fig. 24. Burmeseraftegninger på
non agouti kat.

Via indparringer er dette gen yderligere spredt til flere racer, og dette gen optræder også hos
American Curls (både langhår og korthår) og hos Rex kattene, Sphynx, Peterbald og Don
Sphynx. Her er også siamesermasken godkendt, og der kan opstå mellemvarianten mellem
burmesermasken og siamesermasken, som kaldes tonkaneser. Inden for disse racer er det en
farvevariant, men i andre organisationer optræder også en ”race” - Tonkaneseren - hvor det
netop er denne form, der er racetypisk. Denne variant vil dog ikke ”avle rent”, da katte med
tonkanesermaske vil kunne give afkom med både siam- burmeser- og tonkanesermaske.

Fig. 25 En skitseret variation fra Burmesermasket til venstre og Siamesermasket til højre – mellemformen Tonkaneser i midten.

[cs cs] – Siamesermasket
Denne variant i albinoserien stammer fra Siameseren. Denne variant er ofte godkendt som en
farvevariant inden for racer, hvor ikke-maskede katte også forekommer og kan parres med de
maskede katte. Derfor skal der være to af disse gener til stede, for at masken bliver synlig.
Hvis der kun er et gen for siammaske tilstede, vil katten ikke vise masken, og katten vil være
en orientaler.
Den gør dannelsen af farvepigment temperaturafhængigt, således at alle katte med to anlæg
for siamesermaske vil fødes helt hvide uden ret meget farvepigment. Når killingerne vokser,
vil farvepigmentet blive tydeligere på de koldeste områder af katten, og vil til sidst ende med
tydelige farver i hovedet og på ben og hale (punktfarver).
Desuden ændrer dette gen pigmentet i øjnene, således at siamesermaskede katte altid har blå
øjne. Disse blå øjne har ikke noget at gøre med de blå øjne, der optræder i forbindelse med
hvide eller bi-color katte, men er noget helt specielt for dette gen.
Farveintensiteten varierer meget for disse blå øjne, og hos siameseren er det ofte sådan, at
denne dybe blå farve er baseret på, at dens øjne (under det blå dække) oprindelig er meget
grønne med en stor farveintensitet.
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Siamesergenet optræder både som non-agouti (en fuldmasket kat) og som agouti (tabby masket), hvilket vil give sig udtryk i, at tabbymarkeringerne kan ses på en tabbymasket kat, men
det kan være svært eller måske endda umuligt at se, hvilken type tabbymønster en tabbymasket kat er. Derfor er der skabt en EMS-kode 21, der bruges til at indikere den agouti siamesermasket kat.

Fig. 26. Siamesermasken hos en non agouti og en agouti siamesermaske.

Dette gen er gennem indkrydsninger med andre racer blevet spredt til et stort antal racer, og
således er der i dag adskillige racer, der racespecifikt har siamesermasken som kendetegn
(Snow Shoe, Sacret Birman, Neva Masquerada, Ragdoll) og et endnu større antal, som har
denne egenskab som en godkendt variant.
Hos ældre katte ses det ofte, at kropsfarven bliver mørkere med alder, og det er også sådan,
at hvis disse katte vokser op i kolde omgivelser, vil pelsfarven blive mørkere.
Kontrasten mellem punktfarverne og den lysere kropsfarve er meget speciel for denne farvevariant og kan til en vis grad styres gennem udvælgelse, således at man kan have brunmaskede (sort kat med siammaske) katte, hvor kropsfarven er utroligt lys, og tilsvarende brunmaskede, som er så mørke på kroppen, at de nærmest fremstår som brune katte.
Dette skyldes ikke blot temperaturen, mens katten voksede op, men er også et udtryk for en
polygenetisk variation – og altså kan udvælgelse af de rigtige avlsdyr påvirke kontrasten mellem kropsfarven og punktfarverne over tid.

Korthår/langhår, krøllet og skaldet
Ændringer i hårlængde, skaldethed og rex pels
Betegnelse
L/l

Mutation
[ll ]

R /r

[rr]

Ændring i pelslængde eller struktur
De enkelte hårs ”aktive” periode forlænges så de kan
vokse længere tid og dermed blive længere.
Dette locus består egentlig af fire forskellige variationer
af dette gen. Tre af disse er racespecifikke.
[ l1 ] i ragdolls, [ l2 ] i Norske Skovkatte, [ l3 ] i Ragdolls
og Manie Coon og [ l4 ] i alle andre racer inklusive RAG,
NFO og MCO.
Alle disse er recessive i forhold til korthår (det oprindelige gen) og i øvrigt sideordnet og kan blandes, og vil
nedarves som om der var et gen for langhår.
Cornish rex – er formodentlig det gen der også giver
German Rex – variationen opstår pga. kropstype som er
mere som en rex pelset Europe.
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Re / re / hr

[ hr hr ]
[ hr re ]
[ re re ]
[ Pb Pb ]
[ Pb pb ]

Pb / pb

Sphynx (hårløs – dominerer over [ re ] ) – ved sammenparringer med Devon rex har det vist sig, at [ hr ] dominerer over [ re ]
Devon rex
Hårtab – kendes fra Don Sphynx og Peterbald.
Er ikke et egentligt gen for nøgenhed, men mere et gen
for fremskridende hårtab. (Bogstavbetegnelsen for dette
gen er min egen)

Dette afsnit vil være opdelt i tre underdele.
Et afsnit om korthår/langhår, et afsnit om Rex-generne/generne, der giver krøllet hår og et om
hårløshed.
Der vil dog være en smule overlap, da genet, der giver Sphynxen (SPH) hårløshed, sidder på
samme sted som genet for Devon Rexens krøllede pels.

[L]/[l] – Langhår
Den oprindelige kat var en korthåret kat!
I tidens løb er der opstået en variation, som ændrer pelslængden, så katten kommer til at
fremstå langhåret.
Det, der forårsager en ændring i pelslængden, er den tid, de enkelte hår er programmeret til
at vokse. Hos en korthåret kat er den periodem hvor kattens hår skal voksem indlejret i generne, og her er tidsperioden bestemt. Der kan være variationer i forhold til årstiderne, sådan
at kattene i koldere perioder får en lidt længere pels.
På et tidspunkt ændrede dette sig, og den periode, hvor de enkelte hår voksede, blev forlænget, og katten derfor blev langhåret.
Denne periode påvirker alle tre typer hår på katten, og når vi i katteverdenen snakker om
langhår og semilanghår, har dette ikke noget at gøre med den faktiske længde på de enkelte
hår, men mere noget at gøre med fordelingen af mængden af de forskellige typer hår at gøre.
I lang tid har man ment, at det blot var en enkelt mutationm der gav katten den lange pels,
men nylige genetiske undersøgelser har vist, at der rent faktisk er 4 forskellige mutationer som endda, for de tre af dem, er racespecifikke – som giver langhårede katte.
Den korthårede kat dominerer over alle fire typer langhår, og de fire typer langhår sidder alle
sammen placeret på det samme kromosom, på det samme sted og kan indbyrdes blandes, og
giver ikke nogen synlig forskel på pelslængden eller pelsstrukturen.
Rent faktisk fungerer det som om, der kun var en variation af de ændrede gener.
De fire forskellige variationer af langhårsgenet er:
Variation
Variation
Variation
Variation

1,
2,
3,
4,

som
som
som
som

findes
findes
findes
findes

i
i
i
i

Ragdolls
Norske Skovkatte
Maine Coon og Ragdoll
alle racer med lang pels inklusive RAG, MCO og NFO.

Så generelt kan siges, at korthår kan bære alle fire forskellige langhårs gener og vil alligevel
være korthåret!
Hver af de andre kan være homozygote (kun have en variant af langhårsgenet) eller heterozygote (have to forskellige variationer af langhårsgenet) og være langhårede, og hvis de bliver
parret med en anden langhåret kat vil de producere langhåret afkom, uanset hvilken type
langhårsgen hannen og hunnen bærer!
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(Billeder af en Perser og en Exotic eller en langhåret og en korthåret variant inden
for samme race)
Det vil i praksis sige, at vi kan blive ved med at opfatte langhårsgenet som et gen, og kun i
tilfælde af en gentest har brug for at skelne mellem de fire varianter. Dette kan være aktuelt,
hvis man ønsker via en gentest at bevise, at ens kat ikke bærer et langhårsgen!
Der er udviklet gentest, der kan identificere hvilke af de fire mutationer, der er tale om, og
resultatet kan dermed bruges til at udelukke, at en kat bærer et af generne for langhår.

Rex katte
Der er gennem tiderne registreret adskillige mutationer, som hver for sig har forårsaget, at
kattens hår krøller på den ene eller den anden måde.
Der er i øjeblikket i hvert tilfælde fire forskellige kendte gener, der har denne virkning (hvis vi
tæller de racer med, der er godkendt hos FIFe eller står på listen over ikke anerkendte racer
med en foreløbig EMS-forkortelse for racen).
Det er Cornish Rex, Devon Rex som nok de mest almindelige. Desuden er German Rex også
anerkendt hos FIFe. Det er med sikkerhed påvist, at German Rex-genet sidder på samme locus
som Cornish Rex-genet, da der fødes rexpelsede killinger efter parring mellem CRX og GRX,
men der er ikke helt sikkerhed, om det er det samme gen som Cornish Rex eller en variation
på det samme locus (samme placering på kromosomet). Inden for racen German Rex arbejdes
der på at reetablere racen, men om dette sker på basis af det oprindelige gen fra det østlige
Tyskland, eller om det sker på basis af Cornish rex-genet er uklart.
Desuden står der på FIFes liste over ikke anerkendte racer med en foreløbig EMS-kode:
• Bohemian Rex, som er en persertypet kat, kan muligvis være forårsaget af samme gen
som Cornish/German Rex
• La Perm, som har et gen, der er dominant og af en anden type end CRX og DRX, som
begge er recessive.
• Selkirk Rex, der har et delvist dominant gen forskellige fra både CRX, DRX og LaPerm
generne.
De sidste to racer er anerkendt i CFA og Tica og er under foreløbig godkendelse i GCCF, og
Bohemian Rex arbejdes der, så vidt jeg ved, kun med i Tjekkiet. La Perm og Selkirk Rex behandles senere under ”Det, der måske kommer”.
Der er pt. kun udviklet en gentest for Devon Rex, så det er muligt at undersøge om en Sphynx
bære anlæg for Devon rex eller er homozygot.

[R] [r] – Cornish Rex/[Re] [re] – Devon Rex
De to racer har hvert sit gen for krøllet hår og bør/må ikke parres indbyrdes. Hvis man parrer
en CRX med en DRX, vil det resultere i en dobbelt heterozygot kat, som vil have normal pels –
den vil altså have den genetiske kombination [R r - Re re] og ikke vise nogen af egenskaberne.
De to racer adskiller sig i deres udseende, men også i pelsstrukturen.
CRX mangler dækhår, men har i øvrigt en mere kraftig pels, mens DRX kan have dækhår, især
på rygraden, men mange af dem er uden dækhår og på sine steder helt kan mangle hår.
Forekomsten af de forskellige typer hår kan dog langt hen ad vejen kontrolleres, da det er styret af polygenetiske faktorer, og opdrætterne dermed gennem selektion kan arbejde imod
standardens mål.
Som nævnt ovenfor, antages det, at German Rex har samme gen som Cornish Rex [r], eller i
det mindste en variation af dette gen placeret på det samme locus, men som udgangspunkt er
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det samme gen, der arbejdes med i denne race, men selvom generne er de samme, adskiller
GRX sig fra CRX i type og fremtoning. Det kan skyldes indkrydsninger med Europe, som jo har
en anden pelstype og en anden fordeling af de tre typer hår.
(Rex billeder)
Genet, der giver Devon Rex, har en anden lille ”krølle” på sig. Den normale pels dominerer
over DRX pelsen, men der er et tredje gen på samme locus – nemlig genet for hårløshed hos
Sphynx, som dominerer over DRX genet.

Hårløshed
Der findes inden for FIFe tre racer med gen for to forskellige typer hårløshed. Nemlig det
gammelkendte, som findes i Sphynx, der er opstået i Canada i 1966, og derfor i andre organisationer også er kendt som Canadian Sphynx, og så et nyligt opstået gen for hårtab, som er
opstået i Rusland i 1987 og danner basis for Don Sphynx. På basis af Don Sphynx og genet for
hårtab blev der i 1990’erne udviklet en race af orientalertypen kaldet Peterbald.
Der findes i øjeblikket tre godkendte racer, der er hårløse – Sphynx, Don Sphynx og Peterbald.
FIFe har besluttet, at man ikke vil godkende flere hårløse racer, og dette er indskrevet i FIFe’s
Breeding and Registration Rules fra 2009.

[ Re / hr ] – Sphynx
Dette gen forårsager, at katten stort set bliver hårløs i voksen tilstand. Dette gen er recessivt i
forhold til den normale pels, og desuden dominerer dette over Devon Rex-genet.

[Pb]/[pb] Don Sphynx/Peterbald
Bogstavbetegnelsen for denne mutation er min egen. Jeg har ikke været i stand til at finde en
officiel betegnelse for denne mutation.
Genet, der forårsager hårtab, er, i modsætning til det ”oprindelig” hårløse gen fra Sphynxen,
en dominant egenskab. Denne mutation forårsager et fremadskridende hårtab, og selvom de
fleste killinger fødes med en smule pels, taber de pelsen, inden de når voksen tilstand.
Der findes desuden forskellige mere eller mindre hårløse variationer, og der findes inden for
FIFe i hvert tilfælde mindst to variationer over pelslængden – brush og velour - som begge
betegner en meget kort pelstype.
(Peterbald billede – jeg har vist et i stor opløsning)

Morfologi – ændringer i udseendet på en kat.
Ændringer i kattens udseende / morfologi
Betegnelse
Cu / cu
M/m

Mutation
[ Cu Cu ]
[ Cu cu ]
[MM]+
[Mm]

Ændring
American Curl
Manx
Mutationen er dødelig i homozygot tilstand
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[Cu] [cu] – American Curl
Denne mutation er en dominant egenskab, der har indflydelse på bruskens struktur. Den forårsager, at strukturen bliver forstærket, og dermed får kattens ører til at ”krølle” bagover.
Der er ikke observeret nogen effekter på kattenes helbred og velbefindende – heller ikke i homozygot tilstand.
American Curl er den eneste race, der arbejder med dette gen, og genet er dominant.
Det vil sige, at der ikke er forskel på den homozygote [Cu Cu] og den herterozygote [Cu cu] i
deres fremtoning, og det vil sige, at der fra tid til anden dukker American Curl-afkom op, som
har oprette/normale ører.
Disse ”varianter” tilføjes EMS-koden 71 for at indikere de oprette ører, men at de stadig er
American Curls og kan bruges i dette opdræt.
(Billede af en Curl)

[M]/[m] – Manx haleløshed
Denne mutation forårsager, at dele af rygraden ikke dannes. Desuden er denne mutation dødelig i homozygot tilstand – det vil sige, at fostre, der har to anlæg for dette gen, dør i livmoderen tidligt i kattens svangerskab.
Der er flere grader af denne defekt. Den helt haleløse kat (rumpy), hvor der overhovedet ikke
er dannet ryghvirvler i halen – og hvor der ofte også kan være problemer længere oppe i rygsøjlen. Der er desuden tre varierende halelængder – rumpy riser, stumpy og longie. I alle tre
varianter er der en varierende grad af defekter/mangler i halens hvirvler. Variationen af halens
længde er formodentlig bestemt af polygenetiske faktorer. Hver af disse halelængder har deres
egen EMS-kode.
Ved opdræt af katte med dette gen bør man ikke parre to katte med denne defekt, men sikre
at der bliver parret med en ikke-bærer. Det er årsagen til, at Manx kattene er tilladte med flere forskellige halelængder – eller grader af manglende rygrad!
Manx – og dens langhårede variant Cymric – ville i dagens FIFe ikke kunne blive godkendt som
en ny race på grund af mutationens karakter, jf. FIFes Breeding and Registration Rules, men
fordi den i mange år har været en godkendt race, er den ikke omfattet af denne regel.
Det er værd at bemærke, at de racer, der har ”bobtail”, ikke har Manx genet, men bobtail styres (måske) af et helt andet gen eller (mere sansynligt) af polygenetiske faktorer, som ikke
har nogen indvirkning på katten helbred og fysik!
I den oprindelige kattebestand i østasien / asien er det en stor procentdel (helt op til 80 %) af
de vildtlevende katte der har haleknæk i større eller mindre grad. Det kunne lede tanken hen
på, at en bobtail hale er en kraftig koncentration af haleknæk. (min teori)

Det, der måske kommer
Mutationer der er anerkendt i andre organisationer, og som potentielt kan komme til
FIFe
Betegnelse
Se / se

Mutation
[ Se Se ]

Ændring i pelslængde eller struktur
Selkirk rex
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Lp / lp
Wh / wh

[
[
[
[

Se se ]
Lp Lp ]
Lp lp ]
hr hr ]

LaPerm
Wirehair

Som nævnt tidligere, er der flere pelstypemutationer (rex og wirehair), der kan blive godkendt
en dag i FIFe.
Allerede nu er der i listen over ikke anerkendte racer med en foreløbig EMS-forkortelse for racen nævnt tre racer hver med sin specielle mutation. Det er Selkirk Rex og LaPerm, som begge er Rex katte og så American Wirehair.
Disse mutationer påvirker ikke kattenes helbred, og det er formodentlig kun et spørgsmål om
tid, før de finder vej til FIFe. Disse mutationer er opstået i USA og er godkendt i CFA, TICA
GCCF og WCF.
Begge disse Rex katte har deres unikke Rex-gen, og det har indtil nu udelukkende være forbeholdt disse racer at besidde dette gen, men i princippet er der intet til hinder for, at man f.eks.
udvikler en Oriental Rex baseret på LaPerm eller Selkirk mutationen.

[ Se ] / [ se ] – Selkirk Rex
Selkirk rex mutationen er en delvist dominant Rex variant, som er forskellige fra alle de andre
Rex varianter.
Selkirk Rex er en kat af Persertype og den findes i både en langhåret og en korthåret variant
Allerede fra fødslen er det muligt at se den krøllede pels selvom den tilsyneladende først er
fuldt udviklet som voksen. Pelsen er blød og bølget.
At mutationen er delvist dominant giver sig udtryk i, at den homozygote form har en finere
pelsstruktur lidt mere krøllet end den heterozygote. Udstillings-katten er den heterozygote
form.

[ Lp ] / [ lp ] – LaPerm
Endnu et selvstændigt gen der giver rex pelsen. LaPerm genet er også et dominant gen, hvor
der dog ikke er forskel på pelsens udseende på den hetero - og den homozygote form.
Selve racen LaPerm er en slankere bygget kat of nogenlunde samme type som Abyssiniere /
Somali (i GCCF kaldes den ”of Foreign Type”). Den er opstået og udviklet ud fra en enkelt kat
født på en gård i USA.
Rex pelsen udvikler sig langsomt og er først endelig udviklet når katten er voksen.

[Wh]/[wh] – Wirehair
Dette er også en dominant mutation, der ændrer hårstrukturen hos katten.
Pelsen er grovere og mere uregerlig i kontrast til en normal pelsstrukturs glatte jævntliggende
pels.
Alle tre hårtyper er til stede i pelsen. Dækhårene virker tyndere og mere bølgede, mens mellemhårene er mest ændrede og med mange bølger og en ”shepherds crook” i forbindelse med
en fortykkelse af håret.
Det samlede indtryk er en ”hård”, ru pels som ikke er særlig kraftig.
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For øjeblikket er denne type pels kun kendt i forbindelse med den type kat, hvor mutationen er
opstået – American Wirehair, som er en type kat meget lig American Shorthair.

Det, vi ikke vil have i FIFe
Mutationer, der er anerkendt i andre organisationer, men som efter beslutning på
FIFes Generalforsamling ikke vil kunne blive anerkendt i FIFe.
Betegnelse
Fd / fd

Mutation
[Fd ]

Ændring i pelslængde eller struktur
Osteochondrodysplasia - Scottish Fold
Achondroplastic - Munchkin
Hybrider / krydsninger mellem vilde katte og domesticerede katte.

I FIFes ”Breeding and Registration Rules” er der nævnt nogle uønskede mutationer.
Det drejer sig om Osteochondrodysplasia og Fold Achondroplastic.
Begge disse mutationer har hver for sig dannet basis for selvstændige racer, der er godkendt i
andre organisationer.

[Fd]/[fd] - Osteochondrodysplasia
Den første Osteochondrodysplasia er en dominant mutation, der gør strukturen i kattens brusk
blød og mindre stærk. Homozygote katte har en stærkere tendens til sammenfald i bruskens
struktur.
Det giver sig udtryk i, at kattens ører, som jo består af brusk, ikke har den fornødne stivhed til
at stå op, og derfor folder fremover. Uheldigvis betyder det også, at al brusk i katten mangler
den fornødne struktur og hurtigt blive slidt og nedbrudt i alle led, så katten udvikler langsomt
men sikkert en plagsom slidgigtagtig tilstand, som resulterer i stive haler og lemmer og stærke
smerter for de berørte katte. Denne mutation opstod i Skotland/England, og har dannet grund
for racen Scottish Fold.
Denne mutation er inden for FIFe ikke ønsket, og pr. 1. januar 2012 er det ikke længere tilladt
for FIFe-registrerede opdrættere at opdrætte katte, som lider af Osteochondrodysplasia.

Achondroplastic
Den anden mutation – Achondroplastic - er en type dværgvækst hvor kattens lemmer er korte
og forkrøblede.
Tilsyneladende sker der ikke yderligere ændringer i kattens opbygning, og kattene med denne
mutation skønnes ikke at have bevægelsesproblemer.
Baseret på denne mutation er racen Munchkin blevet dannet, og på den baggrund også en del
”afledte” racer med forskellige mulige kombinationer af farver og egenskaber.
Igen er det i FIFe ikke tilladt at anvende katte med denne mutation i opdræt, og det er heller
ikke muligt at registrere dem med stamtavler.

Vilde katte eller krydsninger med vilde katte.
Egentlig kommer det ikke ind under mutationer, men det har mere noget at gøre med blanding
af gener.
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FIFe har for øjeblikket anerkendt en race, hvor grundlagt for racen er en arts-krydsning – eller
en hybrid mellem en vild katteform og en domesticeret huskat. Det drejer sig om Bengaleren,
der er et resultat af parringer mellem Felis Bengalensis, også kaldet Asiatiske Leopardkat, og
en domesticeret kat. Formålet har helt bevidst været at skabe en racekat med den vilde forms
fantastiske pletter og så en huskats temperament.
Det er langt hen ad vejen lykkedes, og racen er også blevet godkendt i FIFe.
Men i processen er der indfanget rigtig mange vilde Asiatiske Leopardkatte, som har levet et
liv i bure hos opdrættere for at danne grundlaget for denne hybridrace.
I FIFe har man besluttet, at man ikke vil acceptere denne form for opdræt – Bengaleren var en
engangsforeteelse og vil ikke blive gentaget – og at opdræt med vilde katte eller hybrider ikke
er en del af FIFes verden. Det er simpelthen indført i FIFes regelsæt, at denne type katte ikke
kan godkendes og ikke kan få tildelt en foreløbig EMS-forkortelse for racen.
Det betyder, at vi i FIFe ikke vil se katte, som i andre organisationer er godkendte racer – Savannah, Toyger m.fl., ligesom der også er sat begrænsninger på Bengaleren, så den ikke må
bruges til udkrydsninger med andre racer.

Polygener
Alle de gener vi har kigget på indtil nu, har været gener og deres mutationer, som styrer en og
kun en egenskab. I dette afsnit vil jeg prøve at komme ind på polygener – eller polygenetiske
faktorer.
Poly betyder mange – og når vi snakker om polygener, er det en gruppe på flere forskellige
gener, som i fællesskab bestemmer en del af kattens fremtoning.
Som eksempel kunne man se på ørernes størrelse hos katten. Dette er ikke bestemt af et gen,
men af en hel masse gener i fællesskab, som tilsammen kan ”trække” i den rigtige retning, og
som kan være med til at give katten store ører.
Fælles for de polygenetiske faktorer er, at det er opdrætteren, der gennem udvælgelse af sine
avlsdyr samler sammen på eller prøver at undgå forskellige polygener, og denne udvælgelse
påvirker udseendet af katten.
Som nævnt tidligere i artiklen, er det ikke vanskeligt at lave en chokoladefarvet kat! Man skal
blot sikre sig, at katten har to anlæg for chokolade, og så er det på plads.
FIFes standard for chokolade siger:
All shades of warm brown (chocolate) accepted, colour must be sound and even, without white
hairs or other markings. No grey undercoat
Hvis man nu forestiller sig, at den chokoladefarvede kat, man har fået lavet, i virkeligheden er
både kold og mørk i farven, skal der arbejdes videre til næste generation for at få lysnet på
denne farve.
Denne forbedring får man ikke ved at parre denne chokoladefarvede med en anden kat, som
også er mørk og kold i farven!! Det vil kun være med til at stabilisere det uønskede.
Nej, man skal til sin hunkat vælge en hankat, der har de ønskede egenskaber; det, ens egen
hunkat IKKE har. Så er næste skridt at håbe, at disse egenskaber også slår igennem i afkommet.
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For lige at give et eksempel:
Nedenstående er rent teoretisk, men samme princip kan bruges på alle områder, der er under
indflydelse af polygener. Det er, som jeg tidligere har skrevet, alle områder, hvor opdrættere
gennem udvælgelse og selektion kan ændre katten – altså kvaliteten af den ene eller den anden egenskab.
I eksemplet er udgangspunktet en varm, dyb rød hunkat og en hankat med lys, bleg farve helt
uden varme i farven, men jeg kunne lige så godt have valgt at illustrere mørk til lys chokolade.
Det er blot nemmere at vise variationerne af den røde farve end at gøre det samme med chokolade.
Vi forestiller os, at vi har et sæt på tre polygener, der hver for sig har en indflydelse på intensiteten af den røde farve. Formodentlig er der for de fleste områder langt flere en tre, men dette
altså kun lige for at give princippet.
I dette eksempel kalder vi blot de tre forskellige (poly)gener for A, B og C. Denne betegnelse
har intet med de bogstaver, der har været brugt i forbindelse med de gener, der styrer en
egenskab, men bruges blot her for overskuelighedens skyld. De store bogstaver er med til at
give den varme farve (er det positive) og de små bogstaver den kolde (det negative)! Så groft
sagt – jo flere store bogstaver jo varmere er farven/jo bedre er kvaliteten, og jo flere små
bogstaver, jo koldere er farven.
Han: [ a a / b b / c c ]

Hun: [ A A / B B / C C ]

Ved en parring af to katte med de ovenstående egenskaber vil afkom vil have en af hver af de
tre (poly)gener fra hver af forældrene og alle være en mellemting mellem faren og moderen.
Alle afkom vil have: [ A a / B b / C c ]

Foretager man nu en parring mellem dette afkom af mellemnuancen, vil der ske en fordeling af
disse polygener som vist på nedenstående skema. Øverst i skemaet står de mulige kombinationer af de tre gener i sædcellerne, og i yderste, lodrette kolonne til venstre står de mulige
kombinationer for ægcellerne.
Inde i skemaet er så skrevet alle de mulige udfald af parringen for de tre polygenpar, og det er
vist med et farveeksempel på nuancen.
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Fig. 28 – Oversigt over fordelingen af mulige udfald vist med forskellige farvenuancer

Som det fremgår af skemaet, vil to katte med en farve, der ligger midt imellem de to yderpunkter, kunne få afkom med en farve spændende lige fra den rigtigt varme røde til den kolde
lyse, men selvfølgelig med en overvægt af mellemfarven.
Dette kan vises i det, man kalder en normalfordelingskurve, som vist i Fig. 29

Fig.29.Normalfordelingskurve ved parring mellem
to ”midt imellem” typede røde katte.

Som det fremgår af kurven, vil langt det meste af afkommet ligge i mellemgruppen og kun
ganske få på yderpositionerne.
Havde man nu i sit teoretiske udgangspunkt opereret med 5 eller flere genpar, ville kurven
stort set have fordelt sig på samme måde.
Havde man, som udgangspunkt for vores udregning i stedet for to mellemfarvede katte, brugt
en varmt rød og en mellemfarvet, ville normalfordelingskurven være forskubbet over i retning
af den varme farve og dermed vise, at sandsynligheden for at fastholde en varm farve – eller
mange polygener for en varm farve - være langt højere.
Han: [ A a / B b / C c ]

Hun: [ A A / B B / C C ]

Afkommets genetiske sammensætning vil i dette tilfælde føre til en fordelingskurve der ser
sådan ud:

Side 42 af 48

Fig. 30 - Fordelingskurven ved en ekstrem
god farve og en mellem farve

Som det kan ses af kurven, vil sandsynligheden for at få afkom, der er af den helt rigtige varme farve, eller en farve tæt på, blevet meget større, og ”risikoen” for at få killinger med den
lyse, kolde farve er stærkt reduceret.
Hvis man havde benyttet en mellemfarve og en dårlig farve, ville kurven have været forskubbet over til den modsatte side og ville ikke have givet afkom i den helt gode farve, men mange
i den dårlige ende.
Dette eksempel skal ikke tages for den dybere videnskab, men billedet er sådan set klart nok.
Dette eksempel er kun valgt, fordi det er nemt at illustrere, men fuldstændigt samme fordelingskurver kunne man tegne ved de forskellige egenskaber – varm chokolade, tabbymønster
med god kontrast, god øjenfarve, pænt placerede ører, god pelskvalitet, godt sølv uden rufisme osv. osv.
Hvis man som opdrætter ikke hele tiden er bevidst om, hvad det er man vælger ud, hvordan
man selekterer, vil man få fikseret dårlige egenskaber ret hurtigt i sit opdræt.
Det er ikke fordi, jeg vil have opdrættere til at tegne normalfordelingskurver for de forskellige
egenskaber, man synes er vigtige for ens race, men at have tanken med i sit opdræt hele tiden.

Så hvis man alt for mange gange blot vælger ud efter én egenskab – f.eks. ører hos Orientaler/Siamseren, og hver gang ser stort på kvaliteten af farven, øjnenes farve, tabbymønstrets
kontrast osv., mister man ret hurtigt disse egenskaber.
Selvfølgelig kan man ikke vælge ud efter alle de forskellige egenskaber på en gang, men man
kan have dem med i sin bevidsthed i udvælgelsen af avlsdyr.
Da jeg startede på opdræt, fik jeg ofte fortalt af (dengang) gamle og erfarne opdrættere, at
jeg aldrig skulle sætte to katte sammen, der havde de samme fejl/mangler. Det var selvfølgelig de erfarne opdrætteres måde at omgås polygener på, og det afspejler sig ret tydeligt i den
gode opdrætters arbejde, at man er i stand til at fiksere de gode egenskaber/polygener.
Som beskrevet i dette afsnit om polygener, tror jeg, at det er vigtigt, at man som opdrætter
begrænser sig, og ikke tror, at man f.eks. på samme tid og med samme avlsmateriale kan
opdrætte både tabbymaskede og plettede katte. Det kan sikkert sagtens lade sig gøre, men
kvaliteten af begge dele bliver ikke særlig god – hos de tabbymaskede vil man gerne have så
lys og umarkeret krop som muligt, mens man hos de plettede vil have så stor kontrast og et
klart mønster som muligt. Det er to forhold, der modarbejder hinanden – hvis man opdrætter
med klart definerede pletter, vil de tabbymaskede katte få tydelige pletter på kroppen, og hvis
man får det, der hos de tabbymaskede giver en lys kropsfarve med så utydelige pletter, vil de
samme egenskaber give udtværede pletter uden kontrast på den umaskede kat!
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Hvis man ikke vælger ud efter det ene eller det andet, bliver resultatet en grå gang leverpostej, som ikke har kvaliteter inden for hverken det ene eller det andet.

Hvad kan vi så som opdrættere bruge alt dette til??
Ja, det er jo op til den enkelte opdrætter! Viden om et bestemt område inden for katteopdræt
kan vel aldrig være værdiløst, og hvis man har de forskellige ændringer/mutationer med i sine
overvejelser, når man vælger avlsdyr, er man i hvert tilfælde på rette vej.
Det er også værd at vide, at f.eks. masken hos en Hellig Birma ikke er opstået hos Hellig Birmaen, men er blevet bragt ind i racen via en anden kat – formodentlig fra en siameser, men
måske fra en Korat (som jo oprindeligt kommer fra samme område som Siameseren), hvad
det tætte genetiske bånd mellem SBI og KOR kunne tyde på.
Det er meget få af mutationerne, der er begrænset til en enkelt race. Extension/amber findes
kun hos Norske Skovkatte, Devon Rex-genet kun hos Devon Rex (og muligvis hos nogle få
SPH), Curl-ørerne er begrænset til American Curls, Handskegenet kun hos Hellig Birma (men
”flyder” alligevel rundt hos andre racer), Manx haleløshed er heldigvis begrænset til MAN, men
så er vi vist også igennem det.
De forskellige muterede egenskaber er spredt rundt til og blandt andre racer end der, hvor de
oprindeligt kommer fra.
Man kunne også have kvaliteten af de forskellige egenskaber med i sine overvejelser, når man
opdrætter. Min påstand er jo, at man ikke kan sprede sig over hele feltet og tro, at hvis man
opdrætter Silver Blotched Briter, så også med samme materiale opdrætte alle mulige andre
farvevarianter.
Men jeg tror, at noget af det allervigtigste, man skal tage hensyn til, er, at man ikke kan lave
alting, men bliver nødt til at begrænse sig!!
Der er nogle forhold, der modarbejder hinanden i opdrættet af katte. Lad mig give et eksempel:
Hvis man ønsker at opdrætte siamesere og orientaler, vil det ikke være særligt hensigtsmæssigt at anvende tabbymaskede siamesere til at opdrætte plettede orientalere.
I arbejdet med at opdrætte gode tabbymaskede vælger man ud efter at få så jævn en farve/mønster på kroppen – hvilket vil sige at man vælger ud efter et så udmudret pletmønster
som muligt – dårligt defineret pletmønster og så lidt kontrast som muligt. Det siger sig selv, at
hvis man anvender en sådan tabbymasket siameser for at lave gode pletter, er man kommet
dårligt fra start. Den plettede orientaler vælges ud efter de direkte modsatte egenskaber –
nemlig så god og veldefineret et pletmønster med rigtig god kontrast som muligt (det samme
kunne også gøre sig så også gældende, hvis man både vil opdrætte ensfarvede og tabbymønstrede katte).
Havde man nu glemt at læse standarden for disse to søsterracer, ville man måske bare parre
efter type og helt se bort fra, at siameseren har 10 point for masken og 10 for kropsfarven,
hvor orientaleren har 20 for kropsfarve og mønster. I værste fald får man en tabbymasket siameser med tydelige pletter på flankerne eller en plettet orientaler uden pletter, der mest af
alt ligner en tick tabby!
Jeg kunne tage lignende eksempler op fra andre racer vedrørende farver eller pelsstruktur.
For nogen racers vedkommende er farverne ligegyldige i opdrættet, og det resulterer da også i
en gradvis forringelse af f.eks. tabbymønsteret. Det var bl.a. derfor, man for nogle år siden
ændrede på pointfordelingen for NFO, MCO, SIB & TUV så ”colour/pattern” fik tillagt 5 point.
Ikke den store ændring, men alligevel nok til, at hvis to katte står lige, er det nu sådan, at den
kat med den bedste farve/mønster vinder på en udstilling.
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Hvad kan man så tænke sig sker i fremtiden?
Fra 1. januar 2012 er der tilføjet nye farvevarianter til de gammelkendte racer. Britisk er nu
også godkendt i alle farver baseret på genet [bl] – cinnamon og den fortyndede farve fawn, og
burmillaen er også godkendt i den ikke-sølv variant – golden.
Men disse tilføjelser behøver jo ikke begrænse sig til disse to racer.
Der er nogle få racer, der i FIFe’s Avls og Rehgistreringsregler er udelukket fra at blive godkendt i nye/visse varianter.
BRI kan ikke godkendes som langhårede.
BUR kan ikke godkendes i andre farver end sort, chokolade og rød (inkl. tortie og fortyndingsvarianterne).
EUR kan ikke godkendes i chokolade, lilla, cinnamon, fawn, shaded, shell, golden, ticked tabby
og maskede.
JBT kan ikke godkendes i silver, shaded, shell, golden, ticked tabby og maskede pointed.
KBL kan ikke godkendes i chokolade, lilla, cinnamon, fawn og maskede.
KOR & RUS kan kun være blå.
MCO, NEM, NFO, SIB & TUV kan ikke godkendes i chokolade, lilla, cinnamon, fawn og maskede.
OCI kan ikke godkendes med rødt (inkl creme og tortie).
RAG kan kun være en masket kat.
Det er med fuldt overlæg, at disse racer er ”begrænsede” til de eksisterende farver.
Lige for øjeblikket er persere godkendt i 484 forskellige EMS-numre, Peterbalds i 1018 forskellige EMS-numre, American curls i 2702 forskellige EMS-numre i både en korthåret og en langhåret version osv. osv.
Men der er stadig racer, der arbejder på at indføre nye farver og mønstre! Hellig Birma har
endnu ikke inkluderet cinnamongenet, perser/exotic heller ikke, selvom BRI har godkendt disse (PER og BRI har traditionelt være godkendt i de samme farvevarianter), Amber er foreløbigt
begrænset til NFO, men kan nemt føres over til andre racer, BRI er ikke godkendt i Tick Tabby
(– selvom genet ellers er ret udbred inden for racen, - hvilket langhårsgenet også er) osv.
Vi har i FIFe ikke den samme tradition for et mylder af forskellige farver, og jeg synes heller
ikke, at vi blot skal give los – vi vil ikke have chokoladefarvede Abyssiniere – hvilket ellers er
godkendt andre steder, vi vil ikke have maskede Maine Coon'er osv.

Afslutning.
Jeg håber med denne lille gennemgang af forskellige genetiske interesseområder at have givet
et lille indblik og lidt inspiration til opdrættere. Der sker sikkert mange forskellige nye ting, og
nogle af de forhold, der ikke er belyst ordentligt pt., vil sikkert om ganske få år blive afsløret i
takt med, at man arbejder sig dybere ned i kattens genomen og får analyseret de forskellige
egenskaber og koblet dem sammen med deres gener.
Et andet område inden for genetikken er alle de genetisk betingede sygdomme, men det ligger
uden for mit arbejdsfelt, og jeg vil med interesse afvente, at nogen vil samle sammen på de
oplysninger.
Ole Amstrup
Feles Grata.
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Ordliste
Agouti / non-Agouti -

Agoutiprotein

Allel

Autosomalt recessivt gen

Domesticeret

Dominant

EMS system
Farvepigment

FIFe

Fænotype

Genkode Gen

Agouti er navnet for den oprindelige form for pelsfarve/mønster.
Agouti betegnes med et A og er ikke muteret /ændret. Tabbymønstret kan ses.
En non-agouti er a, altså hvor A-lokus er muteret. Inden for andre
dyrearter kalde denne form ”mekanistisk”, da katten fremstår
ensfarvet som følge af en overproduktion af eumelanin der får
katten til at være ensfarvet. Tabbymønstret kan ikke ses.
Protein der dannes i melanocytterne mens de enkelte hår vokser.
Når agoutiproteinet er til sted i tilstrækkelig koncentration nedsættes produktionen af farvepigment.
Allel(er) Forskellige udgaver af et gen
En udgave kan være dominerende, en anden kan være vigende
(recessiv, dvs. lader sig dominere), eller de kan være jævnbyrdige
= co-dominante alleler.
Hvis der er tale om alleler på forskellige kromosomer (uafhængige
gener) følger nedarvningen simple arvemønstre, som første gang
blev beskrevet af Gregor Mendel i 1865. Arvemønstrene kaldes til
ære for ham Mendels love.
Nogle egenskaber nedarves recessivt (vigende). Det betyder, at
katten skal arve to kopier af en genforandring udvikle / vise en
egenskab. Hvis katten kun arver en kopi af genforandringen sammen med en kopi af det normale gen, vil katten være bærer af
egenskaben.
Dyr eller planter der gennem menneskelig selektion / avl er blevet
ændret fra sin vilde/oprindelige art til en modificeret og tilpasset
version der passer til menneskets behov. (Grise, kør, hunde, katte, gulerødder osv.)
Dominant gen (allel)
Det dominante gen kommer altid til udtryk når der er mindst ét
eksemplar i cellen
System der er opbygget så racer, farver, mønstre osv. kan betegnes med en forholdsvis simpel kode.
Farvekorn der giver de enkelte hår farve.
Der findes to slags pigmenter – eumelanin og phaeomelanin
Eumelanin findes i 3 variationer hos katter og er ansvarlig for de
sorte/brune farver
Phaeomelanin er ansvarlig for de gule/rødlige farver.
International sammenslutning af nationale katteorganisationer –
Federation Internationale Feline.
FIFe har udarbejdet regelsæt for opdræt, registrering, udstilling
og uddannelse af dommere.
Det er et andet ord for "udseende". Kattens fænotype er alt det du
kan se: Farve, pelslængde, type og mønster osv.
Allelernes effekt viser sig i fænotypen. En dominant fænotype kan
fremkomme både homozygotisk og heterozygotisk, medens den
vigende fænotype kun kan forekomme homozygotisk (dvs. at begge alleler i et par skal være vigende).
Genkoden er den række bogstaver, som fortæller hvilke gener
katten har for forskellige egenskaber.
stedet på kromosomerne, der styrer een bestemt egenskab.
Et locus omfatter i alt eet gen fra faderen og eet gen fra moderen
Generne er placeret på kromosomerne (der er formentlig 35 000
gener i en kattecelle),
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Genotype

Heterozygot
Homozygot
Hybrid
Kromosom

Kønsbundet

Kønsceller

Lokus Melanocyt
Migration
Morfologi

Mutation

Polygenetiske
Punnet Square -

Recessiv

Kombinationen af alleler (altid et par) kaldes genotypen. Genotypen kan være sammensat af to ens alleler = homozygot eller af to
forskellige alleler = heterozygot.
To forskellige gener (alleler)
To ens gener (alleler)
Resultatet af en krydsning
Kromosomerne og dermed også allelrne optræder altid parvis i en
celle fordi cellen er et produkt af sammensmeltningen mellem en
ægcelle og en sædcelle – katten har 23 par kromosomer
Egenskab (gen / allel) placeret på X-kromosomet.
Nedarvningen bliver ikke ens hos begge køn.
Hos katten er den røde farve kønsbundet.
Kønscellerne fremstilles ved en speciel type celledeling - meiose,
kønscelledeling eller reduktionsdeling. Ved delingen halveres
kromosomantallet - sådan at forstå at hver kønscelle indeholder ét
og kun ét kromosom af hvert par. Kattenes sæd - og ægceller indeholder altså 19 kromosomer.
Da fordelingen af kromosompartnerne er tilfældig giver dannelse
af kønscellerne så stor mulighed for blanding af de forskellige
egenskaber (219 forskellige kønsceller)
Det sted på kromosomerne, der styrer en bestemt egenskab.
F.eks. sidder langhårsgenet på L-lokus og cinnamon på bl-lokus
Celler der producerer pigment (farve) i hårsækkene på katten.
Pigmentcellerne lejres i de enkelte hår i takt med at håret vokser.
Vandring – når kattefostret vokser vandrer / vokser cellerne fra
ryggen af fostret og ned mod bugen.
Læren om kattens ydre form.
Ændringer i kattens morfologi er ændring i kattens ydreform – feks bagudkrøllede ører, dværgvækst, manglende hale osv.
Mutation er en ændring i et gens oprindelige egenskab, så når et
gen ændrer sig og går fra sin oprindelige form til en anden form er
der sket en mutation.
Egenskab der styres af flere forskellige gener
Et system som logisk udregner de teoretiske muligheder i en parring. Den opstiller de teoretiske mulige farver og den teoretiske
farvefordeling. Den tager dog ikke højde for kønsfordeling, hvor
stærke de enkelte farvegener er eller kuldstørrelse. Den er kun
teoretisk! Den giver overblik over de muligheder der er af farver,
pelstyper, pelslængder og aftegninger.
Vigende gen (allel)
Vigende egenskaber kommer kun til udtryk når begge gener er
vigende

Selektion: udvælgelse.

Uafhængigt gen

Kunstig selektion er forædling af dyr og planter ved avl.
naturlig selektion er det samme som naturlig udvælgelse.
Gener (alleler) på forskellige kromosomer (uafhængige gener)
Nedarvningen følger simple arvemønstre, som første gang blev
beskrevet af Gregor Mendel i 1865.
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