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DNA: Variabelt uttrykk og ufullstendig penetrans 

Gener (DNA) uttrykker bestemte egenskaper (anlegg).1 Noen ganger ser vi at genet eller mutasjonen 

ikke virker helt entydig, og vi kaller dette variabelt uttrykk. Vi får da egenskaper der arvegangen er 

mer kompleks og sammensatt, og det varierer individuelt hvordan egenskapen kommer til uttrykk.  

Variabelt uttrykk – det varierer i hvilken grad egenskapen kommer til uttrykk, blant dem som har 

mutasjonen/genet. 

Variabelt uttrykk henger også sammen med at genet eller mutasjonen har ufullstendig penetrans. 

Ufullstendig penetrans - det varierer hvorvidt genet/mutasjonen kommer til uttrykk eller ikke. Høy 

penetrans vil si at de fleste som har genet også har egenskapen, mens lav penetrans vil si at få 

katter får egenskapen.  

Homozygote katter som har to kopier av genet vil som oftest vise egenskapen. 

Heterozygote katter som har én kopi av genet kan ha egenskapen, men den kan komme sent, være 

svakt uttrykt, eller ikke komme i det hele tatt.   

To eksempler på gen-mutasjoner med variabelt uttrykk  

 Sølv og smoke 

 HCM-mutasjonene A31P (MCO) og R820W (RAG)  

 

Sølv og smoke  

Sølv er dominant, men har såkalt variabelt uttrykk. Graden av sølv vil da variere en del fra katt til 

katt. Det holder med én kopi av genet (heterozygot) for at katten skal være sølv eller smoke.  

Man tror at en homozygot sølv med to kopier av genet vil ha sterkere uttrykt sølv og mindre rufisme.  

Det er særlig hos dillusjonsfargene som blå og krem at sølvet iblant uttrykkes så svakt at katten er 

fenotypisk uten sølv. Graden av uttrykk vil også variere med pelslengde og -struktur. 

Noen katter med én kopi av genet for sølv, de heterozygote, viser ikke sølv i det hele tatt, ofte katter 

med dillusjonsfarge.  En homozygot sølv kan ha sterkt uttrykt sølv og lav grad av rufisme.  

Sølv kan foreløpig ikke DNA-testes. Det antas at det er flere mutasjoner som gir sølv: polygent. 

 

HCM-mutasjonene A31P (MCO) og R820W (RAG) 

Disse to mutasjonene som øker risiko for HCM er dominante, men har ufullstendig penetrans og 

variabelt uttrykk.  

Man ser at flertallet katter med to kopier av genmutasjonen, de homozygot positive, blir syke. Det 

varierer mye om, når og hvordan sykdommen slår ut. Noen blir ikke merkbart syke selv i høy alder. 

De med én kopi av mutasjonen, heterozygote, har noe høyere risiko for sykdom en kattene helt uten 

mutasjonen. De fleste utvikler ikke HCM-sykdom.  

A31P og R820W kan DNA-testes. Det fins også andre årsaker til HCM-sykdom.  

                                                             
1 Se også informasjonskrivet «Enkel genetikk» på Avlsrådets side nrr.no  


