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Resultatet av denne kombinasjonen vil
være at et avkom har 50% sannsylighet
for å bli tabby (Aa) og 50%
sannsynlighet for å ikke bli tabby (aa)

Blodtypene hos
ragdoll

Blodtypene genetisk sett
En katt med blodtype A kan ha flere forskjellige allelkombinasjoner:
- A/A (homozygot). Dette er den kombinasjonen vi ønsker mest av
- A/c (bærer av AB-blod). Det er ingen kjente problemer knyttet til
AB-blod, så denne kombinasjonen er også ok.
- A/b (bærer av B-blod). Denne kombinasjonen er absolutt ikke
ønskelig, og vi bør jobbe for å minske andelen slike
tilfeller.
En katt med blodtype AB kan ha to forskjellige allelkombinasjoner :
- c/c (homozygot)
- c/b (bærer av B-blod) Dette er ikke en ønsket kombinasjon.
En katt med blodtype B kan bare være homozygot for b-allelet:
- b/b (ikke ønskelig kombinasjon). Den kan da ha alle mulige
kombinasjoner av de forskjellige b-allelelene: B1, B2 og
B3.

Antistoffer:

- A blod produserer litt antistoffer mot B blod.
- B blod produserer derimot veldig mye
antistoffer mot A blod.
- AB produserer ingen antistoffer.

Resultatet av forskjellige kombinasjoner:
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De forskjellige bvariantene

B1, B2 og B3
B1 og B2 er varianter som har vært kjent lenge.
B1 er den mest vanlige varianten, og finnes hos de fleste
katteraser.
B2 er mindre vanlig, men har blitt observert hos ragdoll.
B3 er den nyeste oppdagede varianten, og til nå er den mest
vanlig hos ragdoll. Siden denne varianten først nylig har blitt
en del av testene så vil det være mange katter i rasen vår med
ugyldig svar på blodprøvetestene. Dersom katten ikke har
vært DNA-testet nylig så bør man reteste for å være sikker
på at katten ikke har denne varianten.
Både Langford og Wisdom Panel (MycatDNA) inkluderte
denne testen i nylig.
Ingen av disse b-variantene vil komme frem på en serologisk
test (tester hvor man benytter blod for å bestemme
blodtype) med mindre katten har B-blod.

Det er derfor viktig at vi bare benytter DNA-tester
for å finne blodtypene til avlskattene våre.
Har du brukt Wisdom Panel kan du lett sjekke om
katten har blitt testet for B3, det vil stå «-1 copy» hvis
analysen ikke har blitt gjort.

Det er også mulig å teste for B3 hos Langford, men det

Er denne nye b-varianten farligere enn de andre

virker som at man må be spesifikt om det hos dem.

variantene?

Hvilke varianter de har testet for kommer heller ikke
frem på resultatene fra dem, så dere bør spørre dem

I utgangspunktet ikke, problemet er at den har vært lenge i

dersom dere er usikre på om denne analyser har blitt

rasen vår uten at vi har visst om den.

tatt med.
Det vil derfor være mange katter der ute som har blitt testet

Det er også mulig å be om en ekstra analyse for B3 hos

til å ha A-blod, men som egentlig er A/b eller b/b.

Langford dersom det ikke er så lenge siden dere sendte

Dette er fordi man ikke tester for allelet for A. Dersom en

inn materialet.

prøve ikke slår ut på de kjente allelene for b og AB, så blir de
automatisk beregnet til å ha A-blod.

Hos Wisdom Panel er det ikke mulig å sende inn

Langford estimerer at ca 35% av kattene som de tidligere har

prøver kun for å teste blodtype, her får man bare en

testet til å være A/A eller A/b egentlig er b/b, et skummelt

stor pakke med diverse analyser.

høyt tall!

Effekten
blodtypene har i
avl
Det største problemet med blodtypene i avl
oppstår når du har en hunnkatt med B-blod.
Som nevnt så vil det dannes mye antistoffer
mot A i B-blod, og disse antistoffene finnes i
råmelken til mor. Dersom kattungene til
denne mammaen har andre blodtyper enn
B, så vil dette kunne være katastrofalt.

Neonatal
isoeryhtrolysis
Nyfødte kattunger klarer ikke fordøye proteinene de får i
seg. Antistoffene mot A-blod fra mors råmelk absorberes
derfor av kattungene og ødelegger så de røde blodcellene
deres. Dette kan føre til anemi med påfølgene død. Denne
effekten kalles neonatal isoerythrolysis og er antatt å være
en av årsakene til fading kitten syndrome.
Kattungene må håndmates den første tiden, og holdes vekk
fra mor for å unngå at de dier av henne. Et alternativ kan
være å ta på en body på mor slik at man slipper å skille
dem helt fra mor.
Etter hvert vil kattungene klare å fordøye proteinene i
melken, og de klarer da selv å ødelegge antistoffene fra
mor. Tidspunktet for når de oppnår denne egenskapen
varierer litt mellom individer, men de fleste klarer det når
de har blitt rundt 48 timer gamle.

Ved hjelp av en såkalt titrer-test så kan man få
sjekket antistoffnivået hos mor. I noen tilfeller kan
det være lavt nok til at kattunger med en annen
blodtype kan få melk fra starten av.
Det er veldig vanlig at antistoffnivået hos mor
økes betraktelig etter hun har hatt et kull med A
eller AB-kattunger. Dette er fordi kroppen hennes
reagerer på de små mengdene med ukjent blod
som hun får i seg gjennom vasking av kattungene.
Derfor vil effekten av neonatal isoerythrolysis
være kraftigere ved neste kull. Og noen
oppdrettere har ikke oppdaget at mor har B-blod
før ved kull nummer 2.

Hva bør vi gjøre
nå?

Hva gjør jeg dersom resultatet
blir A/b eller c/b?
Siden vi ikke ønsker å få avkom med B-blod så
bør en katt med A/b bare parres med disse
blodtypene: A/A, A/c eller c/c.
En bærer av B-blod bør hverken parres med en
annen bærer, eller en katt med B-blod.

Hva med b/b hos en hunnkatt?
Her er det nok mange som tenker at det
enkleste er å parre med b/b for å slippe å
håndmate kattungene den første tiden.
I Sverige får man i utgangspunktet ikke lov til å
parre en B-hunkatt med en A-hanne. Men hvis
man gjør en titrer-test (antistofftest) av mor før
parring, og denne er lav nok, så kan man få lov til
å gjøre en slik parring.
Jeg vil derfor anbefale at man prøver å få til
en parring med A-hanne, eller AB-hanne (A/A,
A/c eller c/c) der det lar seg gjøre.
På den måten slipper vi å lage flere katter med Bblod, noe vi absolutt burde prøve å unngå!
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Denne tabellen viser hvilke parringer man kan gjøre, og hvilke
man ikke burde gjøre hvis vi skal hindre at vi får flere katter med
B-blod i rasen vår.

Et eksempel på hvordan vi kan minske andelen B-blod og bærere av dette:
Vi starter med en hunnkatt med B-blod (b/b) som har lavt nok antall antistoffer til at den kan parres med en A-blod
hanne.
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Her vil alle avkom få A-blod, men være bærere av B-blod.

I neste generasjon parrer vi alle avkom med rent A/A blod:
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Igjen vil alle avkom få A-blod, og 50% av dem bli bærere av b-blod (A/b).
Vi har altså halvert antall bærere og har ikke fått en eneste ny katt med b-blod!

Dersom vi alle jobber godt fremover så vil vi altså både kunne forhindre mer B-blod i rasen, og samtidig kvitte oss
med mange bærere! ☺
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