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Gener spiller en rolle i adferdsforskjeller mellom hunderaser 
Sammendrag: 

Border Collie kan lett trenes til å gjete, Greyhound elsker å jakte og Schäfer blir ofte gode 
vakthunder. Selv om miljø spiller en rolle, så er særtrekk som dette i betydelig grad arvelige i de 
forskjellige raser,  
 
"Denne undersøkelsen identifiserer 131 genetiske varianter assosiert med forskjeller i hunderasers 
adferd. Gitt det omfattende antall av renrasehunder, fra Dachs til Mastiff, fra Puddel til Blodhund, så 
er det lett å glemme at mangfoldet har vokst fram bare i løpet av de siste få århundrer, takket være 
mennesket. Mennesket har avlet hunder for utseende, men størstedelen av avslinnsatsen har hatt 
som mål å fremkalle og forsterke spesifikke adferdsevner" sier Dr. James A. Serpell ved  
Universitetet i Philadelphia i delstaten Pennsylvania i USA. "Ser man på evolusjonen av hunden, så 
har seleksjonen primært dreiet seg om å forsøke å bedre adferd innenfor for eksempel jakt, vakt 
eller selskap" sier Dr. Serpell.    
 
En ny undersøkelse er utført av forskerteamet Dr. Serpell og kollega Dr. Evan L. MacLean fra 
Universitetet i Tuscon, Arizona, Dr. Noah Snyder-Mackler fra Universitetet i Washington, Seattle og 
Dr. Bridgett M. von Holdt ved Princeton Universitet i New York.  
 
Resultatet av undersøkelsen bekrefter noe vitenskapen har hatt mistanke om i lang tid, nemlig at en 
del av den adferd vi forbinder med en spesifikk rase, og som så er definert som rasens 
karakteristika – f.eks. en trang til å jakte eller vise aggresjon overfor fremmede – er assosiert med 
distinktive, genetiske forskjeller. Undersøkelsen ble offentliggjort i vitenskapspublikasjonen 
"Proceedings of the Royal Society B". "Hunder er en god modell for å kunne forstå hvilke del av 
variasjonene i adferden som kan tilskrives genetiske forskjeller, og hvor mye som kan tilskrives 
miljøet og erfaring" sier Dr. Snyder-Mackler, som fikk sin utdanning og doktorgrader ved 
universitetet i Pennsylvania.  
 
Det som dog synes innlysende – altså at gener kan påvirke et individs adferd – har ikke alltid vært 
like enkelt å understøtte med konkrete bevis, i stor del fordi adferd er et særdeles komplekst og 
sammensatt trekk. Tendenser som for eksempel aggresjon, angst eller en tendens til å jakte på noe 
som beveger seg, er styrt av et utall av gener, ikke bare en.  
 
Men hunderaser er ekstremt innavlet og nettopp dette har gjort det mulig for forskere å gjøre 
betydelige fremskritt på området. Dr. Serpell og hans kolleger antok at hvis en hunderase 
assosieres med en spesifikk adferd som skiller den fra andre raser, så kan det bli enklere å 
oppdage de genetiske variasjonene som medvirker til nettopp den adferden, forutsatt at de blir 
sammenlignet med et stort antall andre raser.  
 
Det hjalp at Dr. Serpell hadde tilgang til en skattekiste av adferdsdata fra fra nettstedet C-BARQ, 
som står for " Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire" 
(https://vetapps.vet.upenn.edu/cbarq/), (adferdsvurdering av hunder ved bruk av forskningsbasert 
spørreskjema). Flere enn 50.000 hundeeiere har deltatt i undersøkelsen ved å gi informasjon om 
sine hunder.  
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C-BARQ har så lang gitt som resultat 14 "adferds-faktorer" for hvert enkelt individ i undersøkelsen, 

som gir et mål på adferdstrekk som for eksempel aggresjon rette mot fremmede, eksitabilitet, 

energinivå og jaktlyst. Blant resultatene trakk forskerne ut 14.020 av de tilmeldte som inkluderte 

informasjon om renrasehunder. For å se assosiasjoner med genetikk, ble det lånt data fra to 

tidligere studier, som til sammen representerte 5.697 hunder og som hadde fått sekvensert 

172.000 punkt i genomet. Man fant at ca. halvparten av variasjonene i de 14 målte adferdstyper på 

tvers av rasene, kunne tilskrives genetikk – en større andel enn hva som er funnet i tidligere studier. 

Dette var basert på et rasebasert gjennomsnitt av adferd" noterer MacLean, " fordi vi ikke hadde 

adferd og genetisk informasjon fra de samme dyr".  

 

Det som forskerne ble helt klar over var at de adferdstrekk som hadde den høyeste grad av 

arvelighet, med andre ord de som synes i størst grad å bli influert av genetiske faktorer i stedet for 

miljømessige faktorer, var adferd som villighet til å bli trenet, rovviltjakt, fremmedaggresjon og 

oppmerksomhetssøking. For disse trekkene forklarte det genetiske 60 til 70 % av variasjonene på 

tvers av rasene.  

 

"Dette er akkurat den type adferd som man velger å forsøke å fremme i spesifikke raser" sier 

Serpell. "Så hva angår evnen til å trenes, så tenker man automatisk på raser som Border Collie som 

må respondere til signaler fra mennesket for å kunne utføre kompliserte oppgaver. For jaktadferd 

tenker man umiddelbart på raser som for eksempel Greyhound eller Saluki, som begge naturlig 

jager etter noe som beveger seg. Og hva angår fremmedfrykt så kan man sette søkelys på 

vakthund-raser som er særdeles beskyttende og har en tendens til å respondere fiendtlig overfor 

fremmede.  

 

Ved å utnytte sin enorme tilgang på gendata, ble det mulig for forskerne å lete etter genetiske 

varianter assosiert med forskjeller i rasene, i de 14 særtrekk som C-BARQ bygger på. Her fant man 

131 varianter tett forbundet med disse særtrekkene. Noen var lokalisert i gener som har vært 

implisert i å påvirke adferd, inklusive i mennesket, men mange var ukjente til nå og skaper derfor et 

grunnlag for videre forskning. "Dette gir oss en oppmuntring i begynnelsen og viser oss områder vi 

kan undersøke nærmere" sier MacLean. "Vi er i gang med prosjekter hvor vi har fått genetiske og 

adferdsmessige data fra de samme individer, noe som gjør det mulig for oss å grave dypere i en del 

av disse særtrekk og adferd, for derved å bekrefte eller avkrefte om mønstrene vi har funnet holder 

stikk".  

 

Hvis disse genetiske forskjellene påvirker adferd, så er det grunn til å anta at de på en eller annen 

måte påvirker hjernen. Derfor, og som et endelig steg i prosessen, lette forskergruppen etter gener 

hvor nøkkelvarianter viste seg i kroppen. Analysen her viste at genene i større grad ville komme til 

uttrykk i hjernen enn i annet vev i kroppen. Her må det nevnes at forskernes resultater også gir 

spillerom for individuelle forskjeller samt dyrets oppvekst- og levemiljø. "Det er viktig å være 

oppmerksom på at vi vurderte rasegjennomsnitt for adferd" sier Snyder-Mackler. "Enda har vi ikke 

nådd det punkt hvor vi kan analysere et individs genom og forutse adferd. Miljø og trening har 

fortsatt stor betydning".    
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