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Denne artikel er stillet til rådighed af: 
http://www.pipa.be/ 
 

Forfatteren til artiklen Ruben Lanckrit står 
her til højre, og den anden person er Pascal 
Lanneau.  De to har et firma kaldet Pigeon 
Genetics, hvor de laver DNA test på duer. 
Adressen er vedhæftet ved siden af 
artiklen. For dem der kan læse engelsk, 
åbner der sig en helt ny verden for én. 
Arbejdet med DNA er en del af fremtiden 
indenfor brevdue-sporten, specielt ved køb 
og salg af duer 

 

 

 

I denne artikel vil vi diskutere DNA, både i profilering, forældre test, evnen 
til navigering, samt lave en teoretisk og praktisk indgangsvinkel. 

Hvad er DNA? 
Hvert eneste celle i alle levende væsener, har DNA i cellerne, hvilket er en meget 
lille og meget komplex struktur. Denne struktur består af fire rækker af en slags 
puslespil, der  indeholder en del informationer om det enkelte levende væsen.  
Gennem analyse af DNA, har forskere fundet ud af, at bestemte enheder af DNA 
bærer på tegn og karakteristika. Lad os tage nogle eksempler: En type DNA kan 
fortælle os om, hvilken type dyr det er, og en anden enhed viser dyrets køn. Det 
betyder, at indenfor en dyreart, vil DNA enhederne bære de samme 
informationer, men indenfor den enkelte dyreart, vil det enkelte individ have en 
unik sammensat enheder af DNA, der indeholder oplysninger om dens køn, 
øjenfarve, samt en masse andre unikke informationer.  
Det betyder altså, at alle informationer om det enkelte individ, i dette tilfælde 
brevduen, er indeholdt i duens genetiske materiale. DNA afslører udover duens 
udseende, også duens evne til navigering, evnen til avl, duens udholdenhed 
osv.  

 

http://www.pipa.be/
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DNA hedder helt korrekt Deoxcyribonuncleic. DNA er et molekyle der bærer 
de genetiske instruktioner. På billedet ses tydeligt centret af en celle, der 
består af nukleinsyre, og det er heri at generne gemmer sig i form af DNA. 

På denne adresse ses DNA afbildet i en film: 

https://da.wikipedia.org/wiki/DNA#/media/File:ADN_animation.gif 

 

Disse egenskaber er naturligvis vigtige for alle der flyver med brevduer. Det er 
nemt at forestille sig betydningen af, at man i sporten kunne have klare 
videnskabelige bevis for tilstedeværelsen, eller magel på samme, i sin bestand af 
duer. Kan man bruge DNA aktiv i duerne, vil det have stor betydning i avlen, samt 
også ved udvælgelsen af de bedste duer. 
Set i et fremtidsperspektiv, vil det betyde en besparelse i både tid og penge, hvis 
man ved hjælp af objektive informationer, kan have klare beviser for en dues 
evne som kapflyver. På den måde kan man se, om en due er en god avler eller en 
god kapflyver (eller ingen af de to!), og det vil hjælpe i beslutningen om duen skal 
på kapflyvning eller snarest mulig sættes i avlsslaget. I hestesporten bruges DNA 
til at afsløre et føls evne som værende i toppen af ydelsen, og disse test er 
afgørende for et føls fremtid. 

 

   

file:///O:/OVE/Artikler/PIPA%20artikler/DNA%20i%20brevduer/DNA_Structure+Key+Labelled.pn_NoBB.png
file:///O:/OVE/Artikler/PIPA%20artikler/DNA%20i%20brevduer/220px-DNA-ligand-by-Abalone.png
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I de seneste år har videnskaben formået at udvide kendskabet til brevduen, og 
ligesom  man har fremlagt strukturen for de menneskelige gener, er strukturen 
for brevduens gener nu lagt frem. Dette betyder, at hele genkoden er fremlagt, 
men at betydningen af hele koden endnu ikke er klarlagt. Dette faktum er et 
skridt fremad for brevduens gener, men er dog ikke så avanceret som hos 
menneskelige gener. 

International database PiGen 
PiGen betyder Pigeon Genetics og er et center for at øge kendskabet til, og 
opgradere generne af brevduer. PiGene er grundlagt af to veterinære Ruben 
Lanckriet og Pascal anneau, og formålet er at lave DNA test på brevduer. 
PiGen laver ikke kun koordinering af arvelige gentest, men vi vil også samle nye 
informationer om nyt fra forskningen i DNA i brevduer, santidig med at vi har et 
samarbejde med professor Peelman ved Ghent Universitet.   
Formålet er også at harmonisere arbejdet indenfor det genetiske felt med 
brevduer. PiGen vil forsøge at lave en standard for undersøgelse af genernernes 
DNA i brevduer. 
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Arvelige DNA test 
Når  et levende væsen fødes, vil det bære nogle DNA fra faderen, og nogle fra 
moderen. Af den grund siges det ofte, at en person ligner meget sine forældre, 
både i udtryk og væremåde. I nogle tilfælde ved brevduer, er det tydeligt at der 
ikke er nogen blodlinje, men i mange tilfælde er det vanskeligt at se. Hvis du vil 
være helt sikker på duens arvelinje, vil det være en god ide at have 
videnskabelige beviser. Af forskellige grunde kan det være nødvendigt at have 
sikkerhed for arvelinjen ved en brevdue: 

 

 Vil sælge en brevdue i topklasse 
 Vil sælge efterkommere af topklasse duer 
 Vil sælge æg efter topklasse duer 
 Vil sende en due i en meget vigtig kapflyvning 
 I tilfælde af tyveri 
 Hvis du ikke er sikker på arvelinjen, idet duerne ikke går i separate 

bokse 
 Hvis fastringen skal fjernes af en eller anden grund 
 Som bevis på en dues fertilitet 
 Osv. 

  

Ved at bestemme DNA mønsteret, eller det såkaldte ID kort fra de efterkommere 
der undersøges, kan man sammenligne det DNA mønster, der er fra de påståede 
forældre, og vi kan derfor udtale os med 99% sikkerhed, om duen faktisk 
stammer fra de påståede forældre. 
Bestemmelsen af DNA mønsteret, er studeret på markører og i dette tilfælde en 
såkaldt mikrosatellit (specialværktøj til DNA). Ved at sammenligne de fundne  
markører med dem fra de påståede forældre (eller en af forældrene), kan det på 
videnskabeligt vis klarlægges om 
duen virkelig er efterkommer 
efter de påståede forældre. 
Bruger vi  mindst 6 genetiske 
markører, vil testen være rimelig 
sikker. Er der i testen brugt ca. 
10 genetiske markører, vil 
testen være 99% sikker, og 
dette kan være vigtigt i nogle 
tilfælde fx salg af dyre duer. 
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Ved at konsultere professor Deelman, Ghent Universitet, har vi besluttet at 
samarbejde med laboratorier der tilbyder test med mindst 10 genetiske 
markører, samt mulighed for 20 genetiske markører, og disse labotayorier har 
også et certifikat til DNA test. Det forklarer også forskellen på priserne, idet den 
højere pris står i relation til hvor sikker testen er. Bliver antallet af genetiske 
markører øget, vil prisen blive højere, men sikkerheden for testens udfald ved 
bestemmelse af arvelinjen, vil være maksimal. 
Skal en dues arvelinje undersøges, er det vigtigt at nævne både faderen og 
moderen. Ved at sammenligne de genetiske markører, vil det stå klart om duen er 
beslægtet eller ej med de påståede forældre. 

Gener ved præstation og navigering 
Som nævnt før, er det lykkedes videnskabeligt at blotlægge nogle gener der giver 
information om brevduens egenskaber rent genetisk, og det gælder fx evnen til 
navigering. Research på dette felt i brevduen er kun i begynderfasen, men det er 
med det foreliggende klart, at der er et enormt fremtids potentiale i denne 
forskning. Ser vi længere frem, vil det nok være naturligt at forlange et DNA bevis 
for den due man eventuelt vil købe til kapflyvning eller avl. På den anden side vil 
det også i salgsøjemed, være en god sikkerhed at kunne fremlægge DNA bevis for 
sine duer til salg.  
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DNA test: Hvor mange gange 
er en stamtavle rigtig? 

Testresultater på duer 
Efter at have testet en del DNA test med arvelinjer, synes vi det var en god ide at 
publisere en statistik over hvor mange  arvelinjer der var testet med korrekte 
forældre eller det modsatte. Der er lavet 1241 DNA test for arvelinjer og der er 
lavet 3617 prøver til evaluering, og det betyder at vi på dette grundlag kan lave 
en generel konklusion i forhold til avlen af brevduer. 
Før testene blev lavet antog vi, at procentdelen med  bevidst forkerte stamtavler 
ville blive meget lille, idet de fleste resultater var bestilt af brevdueejeren selv. 
Det betyder altså at procenten af forkerte arveinjer ikke vil være forkert med 
vilje, men kan være en administrativ fejl. Samtidigt må det siges, at en større del 
af de brevduefolk der efterspugte DNA test, var professionelle eller 
semiprofessionelle, og det betyder, at man må formode, at deciderede fejl rent 
administrativt ikke er stort. Selve testen var meget pålidelig, idet der blev 
brugt 16 genetiske markører (dette ifølge den internationale ISAG Pigeon 
Panel), og det betyder at 32 forskellige steder med genomer (DNA) er testet 
og sammenlignet med forældreparret. Hvis der er et udsving af genetiske 
markører, vil laboratoriet lave et nyt forsøg.. Testes begge forældre eller måske 
kun den ene, vil sikkerheden være tæt på de 100%.  Andre typer test der ikke 
følger ISAG, fx test med 8 genetiske markører med kun en test, er ikke så 
pålideligt, hvilker vil betyde at arvelinjen vil blive benævnt som "korrekt", 
hvorefter man skulle tro at stamtavlen er korrekt. Dette kan være et problen hvis 
parringen er meget tæt eller ved indavl. 
 

 

DNA ligger som par med kromosomerne indeni. Antallet af disse par DNA er 
forskellig fra art til art. Mennesket har 23 par. 
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Statistik ved test. 
6,77% af testene af arvelinjen, havde  en tvivl om slægtskabet til forældrene efter 
den første test, men dette var mest pga. de genetiske markørers afvigelse, men 
det blev rettet ved ny test. I nogle tilfælde af dårlig kvalitet af prøven, kunne der 
ikke blive en konklusion. Ved 81,54% kunne arvelinjen umiddelbart konkluderes 
til at være korrekt efter forældrene på stamtavlen. 
4,27% af samtlige DNA testresultater blev bedømt som definitivt forkerte, og det 
endda efter en ekstra prøve med ekstra genetiske markører som sikkerhed. I 
64,15% af tilfældene var faderen forkert, og i 26,42% var begge forældre 
forkerte, og i 9,4% var moderen forkert. Disse procenttal ser logiske ud, da man 
må forvente, at hvis der er snyd med han eller hun, vil de vise flere fejl ved 
arvelinjer på hannen. Det er påvist at hannens sæd kan overleve lang tid i 
hunnens ovarie, hvilker kan gøre det muligt at hunnen bliver befrugtet med en 
tidligere han. Fejlene med begge forældre er forkerte, er for det meste 
administrative fejl, og det kan være æg lagt under et andet par. Nogle brevduefolk 
skriver ikke nummeret på duen, men måske navnet, men her kunne man få 
kunden til at finde de rigtige forældre til duen. Af de 64,1% af duerne kunne vi i 
20,5% finde den rigtige fader. Af de 26,4% af de tilfælde med forkerte forældre, 
kunne vi finde de rigtige forældre i 7,1%. I de 40% af duer med forkert moder, 
fandt vi den rigtige moder i 9,4%  Dvs. at det lykkedes blandt de forkerte 
forældre, at finde 18,1% af de rigtige forældre. Dette lyder ikke af meget, men er 
faktisk meget, idet klienten virkeligt ønskede at finde de rigtige forældre 
I 1,5% af det totale antal undersøgte prøver, blev der fundet mutationer i DNAét, 
men slægtskaber var her korrekt. I enhver generation finder der en mutation sted 
i dyrets DNA, og det er den egentlige kraft bag det vi kaldet evolutionen. 
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Nogle konklusioner 
På trods af de klart gode intentioner fra brevdueejerne, hvilket vi vurderer til at 
være både ærlige og troværdige, så vi alligevel en del forkerte stamtavler. Vi har 
spurgt os selv det spørgsmål, om hvor mange stamtavler af duer der er solgt 
uden en god kvalitet DNA test, kan fremvise en korrekt stamtavle? Selv med 
de bedste intentioner er 1 ud af 23 stamtavler forkerte generelt set. Man kan kun 
gætte på om en duemand der vil sælge duer er af tvivlsom karat, eller om 
vedkommende ikke har en god administration, hvis der i duerne er en DNA test af 
dårlig kvalitet.  
Det er dog klart, at nogle brevduefolk ikke laver mange fejl, og at andre laver 
mange fejl uden at dette er med ond hensigt. Vi har også klart set en forskel i 
duestammer, fx er de rigtige langdistance stammer fløjet på naturlig system, 
mere "loyal" mod deres partner. Et slag der er helt åbent vil altid give nogle 
"forkerte" arvelinjer, end hvis parrene gik separat. 
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Ny research ved LDHA 
I disse år er der fremskridt indenfor DNA i brevduer, og der er blever publiceret 
en videnskabelig artikel i The Jounal of Poultry, marts 2014, hvori man beviser 
fundet af gener i brevduen, der viser duens evne til at præstere. I denne artikel 
blev 3 typer af allele (Mendels love) af de specielle type LDHA gener 
beskrevet. Det sjældne "A" allele gen, giver en klar fordel for de brevduer 
der har dette topgen. Gentyperne af 123 brevduer der fløj på det totale system, 
blev sammenlignet ved, at man noterede deres evne til at score point i 
kapflyvningerne i en hel sæson. Her var det tydeligt at duer med "A" 
genvarianten (AG eller AA) scorede betydeligt bedre generelt i kapflyvningerne 
og det på allle afstande! Den ekstrem sjældne "AA" due scorede suverænt de 
fleste point, hvilket klart påviser rigtigheden af den hypotese, at dette supergen 
har en stor indflydelse på brevduens præstationer i kapflyvninger. Ved dette 
studie blev det også bevist at dette supergen A, også var god på  de kortere 
distancer under 400 km, hvilket man ikke skulle forvente. Man må derfor 
konkludere, at har duen supergenet "A" i sig, vil det kunne tackle de fleste 
afstande. Det blev også påvist at "AA" scorede bedre end "AG", der igen scorede 
bedre end "GG". Gentypen "GG" er den mest almindelige gentype i brevduer, og 
findes i 80% af alle brevduer. 
Spørgsmålet er nu,, hvordan det vigtige gen "A" fungerer, og om der eventuelt er 
et link til et andet gen eller kromosom - fremtidens forskning vil vise os dette! 
 
 

  
  
 

Har disse duer et "A" gen i sig, 

eller er de bare blandt den 

store flok med "GG"? 
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Artiklen her fra Animal Genetics, er om samme artikel som omtales af  
Ruben Lanckriet fra The Journal of Poultry. Teksten her er mere 
udtømmende om emnet, og der er et skema med gentyper af brevduer. I 
den originale artikel bruges der allele genet G i stedet for B som i Mendels 
love, hvilket virker lidt forvirrende. 
 

Test af brevduens præstation (LDHA) 
 

Et LDHA gen giver instruktioner ved at lave et protein kaldt Lactate dehydro-
gena-A, som er en del af lactate enzymet. Lactate produceres af muskelfibre, og 
dette stof er hvad der giver smerte i muskelmassens væv, når der skal gøres en 
fysisk anstrengelse. Det er denne muskelmasse til bevægelse, der bliver trænet 
når en atlet går fra arobic til anaerobic. Hos brevduer er det forbrænding af fedt 
der giver duen energi til sine flyvemuskler, hvilket er på en helt anden måde end i 
pattedyrs energi til muskler. 
Research udført af adskellige videnskabelige team, viser at mutationer i Lactate 
enzymet (LDHA), er blevet forbundet med præstationen hos brevduer. Disse 
allele gener er blevet benævnt A (A) og B (G). Genetiske undersøgelser har 
påvist, at gentypen A altid blev fundet i brevduer der kan betegnes som absolut 
topduer. Der findes 3 mulige gentyper i brevduer med disse alleler: BB, AB 
og AA.  Allele genet A er en sjælden variantion der kun findes i mindre end 12% 
af normale brevduer, og mindre end 1% af brevduerne har den meget favorable 
AA gentype. Det er vigtigt at nævne, at nogle topduer er BB gentype, hvilket 
betyder at A allele genet ikke er absolut nødvendigt for at være helt i top i en 
kapflyvning. Dette faktum kunne betyde, at andre gener er involveret i duens 
evne til udholdenhed på lange afstande. 
 

AA 
Brevduen bærer 2 kopier af A allele. Duen er statistisk en topdue. 

Duen vil kun give A allele genet videre til efterkommere 

AB 
Brevduen bærer både A og B allele genet. Duen kan give enten A 

eller B allele genet videre i 50% af tilfældene. 

BB 
Brevduen har 2 kopier af B allele genet. Duen vil kun give B allele 

genet videre til efterkommere. 
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DNA test i Danmark 
Af Ove Fuglsang Jensen 
 
Ved læsning af de to artikler melder sig det spørgsnål, hvor vi står i Dk angående 
DNA test? Jeg har ladet mig fortælle, at der er importeret duer fra Tyskland med 
DNA test, hvilket må være den rigtige vej at gå! Det fremgår af artiklerne, at 
belgierne arbejder med DNA test, og det må da være en naturlig ting at bede om 
en DNA test på en due/duer, hvis man køber dyre duer i Belgien. Som det er nu, 
bliver der nok importeret for mange mainstream duer (middelmådige duer) til 
Dk, og disse duer med formodede BB gener, har vi nok af i Dk allerede. Om det er 
muligt at tage en DNA test her i Dk, har ikke været fremme offentligt, men mon 
ikke det er en god ide at arbejde på? 
For at hæve standarden og helheden af den danske brevduebestand,  vil det være 
et skridt på vejen fremad hvis vi bruger DNA test, både ved køb af duer i udlandet 
og herhjemme. 
 

DNA test med LDHA  
Som det fremgår af artiklen til sidst, er test af duer med LDHA en meget speciel 
prøve med DNA i enzymer, og dette åbner et helt nyt vindue op for den indsigt vi 
har i vores brevduer.Vi må spørge os selv om vi er så heldige at have nogle duer 
med supergenet A, som der faktisk ikke er mange af - måske 10% her i Dk. Når 
talen falder på det absolutte supergen AA, må vi spørge os selv om disse 
ekstremt sjældne duer findes i Dk?  
Kære venner i sporten - vi nå nok erkende at de fleste af os har slaget fyldt med 
mainstream duer af gentypen BB, og hvis vi har en due med gentypen AB er vi 
nok heldige, og må skynde os at sætte den i avlsslaget og få fat i en anden due af 
gentypen AB og forsøge at få nogle gode unger. Lad os komme frem i skoene kære 
sportsfæller! 
 

 

Adresser på hjemmesider om DNA og gener 
 

Hjemmeside PiGen: 
http://www.pigen.be/en/ 
 

Hjemmesiden Pigeon Genetics: 
http://mumtazticloft.com/PigeonGenetics5.asp 
 

Hjemmesiden Animal Genetics: 
http://www.animalgenetics.us/Avian/Performance/LDHA.asp 
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Parring af duer efter Mendels love 
 
Der er nu fundet et supergen i vores duer, hvor faktum er at hvis duen har et A 
supergen, er det en klar klassedue - klart nok.  Men vi ved jo godt, at disse duer er 
der ikke mange af. Spørgsmåler er nu, om vi kan bruge Mendels love til at få et 
overblik rent arvemæssigt. Nedenunder er lavet et skema efter Mendels love, 
hvor A er det bedste og BB en middelmådig due. 
 

 AA AB Ab aB ab BB 

AA AAAA AAAB AAAb AAaB AAab AABB 

AB AABB AABB AABb AaBb AaBb ABBB 

Ab AAAb AABb AAbb AaBb Aabb ABBb 

aB AAaB AaBB AaBb aaBB aaBb aBBB 

ab AAab AaBb Aabb aaBb aabb aBBb 

BB AABB ABBB ABBb aBBB aBBb BBBB 
 

HAN HUN 
 

Diskussion 
Det stærkeste gen er A og det svageste er BB. Duer med AABB må være de bedste 
duer, men der er jo AA som en absolut superdue, men dem er der under 1% af, og 
hvor mange er der af dem i Dk? Der står i den sidste artikel, at ved AB kan det 
svinge begge veje, dvs. at et par hvor begge har AB kan det godt blive til ABBB 
fordi gerne kan svinge 50%. En ting må dog stå klart, og det er at kombinationer 
af gener er utrolig mange, ja nærmest uendelig. Ved fundet af supergenet A, står 
det dog klart, at det er mest attraktivt med AA i kombination med andre gener. Vi 
må dog erkende, at de fleste duer i Dk indeholder B gener i en eller anden grad, 
og må derfor kaldes middelmådige. 
 

          


