DNA-test påvisar risk för
utvecklingsrubbningen ”krumma föl”
Shetlandsponnyer kan ibland födas med missbildade ben, så kallade
”krumma föl”. Benämningen ”krumma
föl” kommer av att sjukdomen leder till
att benen på fölen böjs. Drabbade föl
utvecklar oftast så pass kraftiga felställningar av benen att de måste avlivas.
Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har tillsammans med tre utländska forskargrupper tagit fram ett genetiskt test
som kan hjälpa uppfödare att identifiera bärare och planera aveln för att förhindra att missbildade föl föds. Detta
DNA-test finns nu tillgängligt för den
som vill testa sina hästar.
En utvecklingsrubbning som ger stört
rörelsemönster
Defekten leder till en onormal skelettutveckling och kan uppträda i både fram- och bakben.
I frambenen utvecklas armbågsbenen så att de
blir onormalt långa. I normala fall växer armbågsbenets nedre del ihop med underarmsbenet i
takt med att hästen växer. I bakbenen är det istället vadbenet som utvecklas onormalt och kan
sträcka sig från bakknä till has även på vuxna hästar. Detta förlopp påverkar övriga bens form och
lederna i bland annat framknä och has blir kraftigt deformerade. Ofta ser man att underarmsben och skankben är förkortade. Typiska drag
för krumma föl är att de bland annat har korta
ben, lågrektangulär kroppsbyggnad, inåtvinklade
framknän, hastrånghet, bockhov, är utåttåade

Krumt föl. Observera benens böjning utåt
samt det korta avståndet mellan bakknä och has repektive armbåge och framknä.

och har onormala rörelser. Benvinklar och rörelsemönster blir mer och mer stört allteftersom
fölet växer och de flesta fölen avlivas under det
första halvåret.
Nedärvning
Tidigare studier har visat att utvecklingsrubbningen nedärvs genom enkel recessiv arvsgång.
Ett recessivt anlag kommer till uttryck först när
det finns i dubbel uppsättning hos individen. Det
innebär att ett föl behöver ärva anlaget från både
sto och hingst för att bli krumt. Trots att båda
föräldrarna ser normala ut kan de alltså bära på
anlaget som ger missbildade föl. I avsaknad av
ett genetiskt test är det mycket svårt att avla bort
recessivt nedärvda defekter. Problemet inom traditionell avel ligger i svårigheten att identifiera
anlagsbärare med enkel uppsättning av anlaget.
Den genetiska orsaken till defekten funnen
Sedan 2009 har ett forskarteam vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet arbetat
med att identifiera de genetiska förändringarna
som orsakar ”krumma föl”. Det visade sig vara två
olika genetiska förändringar (mutationer) som
kan orsaka defekten. Tillsammans förklarar dessa
två mutationer samtliga 14 analyserade krumma
föl (varav fyra var från USA) och 18 bekräftade
anlagsbärare (varav fyra som inte är förälder till
något av de testade krumma fölen) som vi har
fått DNA-prov från.

Armbågsbenet (vit pil) är ovanligt långt med tanke på
hästens ålder. Normalt skulle dess nedre del ha växt
ihop med underarmsbenet.
Detta leder bland annat till sned ledyta mot framknät,
sneda ledvinklar, utåtrotation av frambenets nedre
del och ofta korta underarmsben.

18

Båda mutationerna är så kallade deletioner. En
deletion betyder att en del av DNA-strängen helt
saknas. De två deletionerna har olika storlek
men sträcker sig över samma område på kromosomen och överlappar därmed delvis varandra.
Den större deletionen kallas Del1 och den mindre kallas Del2. Del1 är mer vanlig bland testade
hästar.

En häst har alltid två varianter av varje anlag, ett
som den ärvt från stoet och ett från hingsten. De
olika kombinationerna av anlag som en häst kan
ha listas i tabell 1. Det normala anlaget kallas i
tabellen och i korsningsschemat för ”Normal”
(förkortas N).
Genetisk testning och avelsrekommendation
Identifieringen av de genförändringar som ger
upphov till krumma föl gjorde det möjligt att ta
fram ett DNA-test. Testet kallas Skeletal Atavism
TestTM (SA-test), efter sjukdomens namn på engelska. Testet visar om en häst är bärare av defektanlagen eller inte. Den stora fördelen med
gentestet är att man direkt från ett DNA prov kan
avgöra om en hingst eller sto är anlagsbärare.
Frekvensen av anlaget i rasen kan minskas till nivåer som är mycket svårt och kostsamt att uppnå
enbart med traditionell avel.
Om en hingst och ett sto som båda bär på anlaget
i enkel uppsättning paras kommer 25% av avkommorna inte ärva anlaget alls (d.v.s. vara genetiskt
normala, N/N), 50% blir i likhet med sina föräldrar
anlagsbärare med normal benställning (d.v.s. är
genetiskt N/Del1 eller N/Del2) och 25% drabbas
av missbildningen (d.v.s. är genetiskt Del1/Del1,
Del2/Del2 eller Del1/Del2). Korsningsschemat visar fler typer av parningar och möjliga utfall.
Vår rekommendation är att aldrig para två anlagsbärare, vare sig de är Del1 eller Del2, med
varandra. En möjlig strategi är att alla hingstar
testas eftersom de kan få många föl och kan orsaka en stor spridning av defektanlaget. Genom att
endast använda hingstar som inte bär ett defektanlag eliminerar man även risken att ytterligare
föl med missbildningen föds.
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Om en hingst eller ett sto som är anlagsbärare
används för avel ska denna alltid paras med en
häst som testats fri från defektanlaget. Hälften av
avkommorna från en sådan parning blir helt fria
från anlaget (d.v.s. de är genetiskt normala, N/N)
och andra hälften blir anlagsbärare med normala
ben (d.v.s. är genetiskt N/Del1 eller N/Del2).

Tabell 1. Sammanfattning över möjliga genuppsättningar och sjukdomsbild.

Eftersom defekten är så pass allvarlig att drabbade djur oftast måste avlivas, är det av stor
betydelse inte minst ur djurskyddssynpunkt att
man ser till att inga fler drabbade djur föds och
att anlagets spridning begränsas.
Hur vanligt är defektanlagen i Sverige?
Från 94 slumpmässigt utvalda hästar beräknades
frekvensen av anlagsbärare till ca 12 %. Detta
medför att det per 600 föl i snitt föds två drabbade föl och så många som 70 anlagsbärare. Det
relativt stora antalet anlagsbärare gör att defektanlaget riskerar att snabbt spridas i rasen om
t.ex. en anlagsbärande hingst blir populär och
betäcker ett stort antal ston.
Det slumpmässiga hästmaterialet valdes ut från
Husdjursgenetiska laboratoriet och bestod av
hästar som hade härstamningskontrollerats. De
var födda eller importerade till Sverige, födelseår
var mellan 1968- 2000 (medelfödelseår 1991,
70 % var födda på 90-talet) och merparten var
hingstar. Bärarfrekvensen borde ligga nära dagens bärarfrekvens eftersom bara en handfull
hingstar har tagits ur aveln i Sverige på grund av
att de fått en sjuk avkomma.

Bland hästar som idag är aktiva i svensk avel finns
avkommor från testade anlagsbärare och hälften
av dessa förväntas ha ärvt sin förälders defektanlag. Det finns även ett mindre antal testade anlagsbärare som fortfarande själva är i avel.
En uppfattning som funnits hos vissa hästägare
är att defektanlaget är vanligare bland små shetlandsponnyer. Detta har vi inte kunnat bekräfta i
forskningen då de flesta av anlagsbärarna är nor-

malstora ponnyer. För att kontrollera om anlaget i
enkel uppsättning även direkt påverkar mankhöjden jämförde vi hästarnas genuppsättning med
deras mankhöjder registrerade i stamboken. Det
ingick tyvärr något för få anlagsbärare för att dra
säkra slutsatser om skillnader i mankhöjd mellan
anlagsbärare och icke anlagsbärare men i den begränsade gruppen av hästar kunde vi dock inte
se några tydliga indikationer på att mankhöjden
skulle påverkas.

Korsningsschema. Genomsnittligt utfall vid parning av hingst och sto beroende på deras arvsanlag.
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Så testar du din häst
DNA-testet för krumma föl heter Skeletal Atavism TestTM (SA-test) och utförs på Husdjursgenetiska laboratoriet vid SLU i Uppsala.
Det görs på ett hårprov från hästens svans precis som vid en vanlig härstamningskontroll och kan med fördel beställas samtidigt
som härstamningskontrollen görs. Då provets identitet alltid måste fastställas väljs ett av alternativen nedan:
1. Hästägaren tar provet själv
a) Hästen är sedan tidigare själv härstamningskontrollerad. På beställningsformuläret kryssar beställaren i “Skeletal Atavism TestTM” och
"Identitetskontroll mot tidigare DNA-typning". Provet kommer då jämföras med det prov som kom in när hästen härstamningskontrollerades.
b) Hästen har inte tidigare härstamningskontrollerats men detta beställs samtidigt. På beställningsformuläret kryssar beställaren i “Skeletal
Atavism TestTM” och ”Härstamningskontroll mot mor och far”.
2. En ID-kontrollant tar provet
Hästen är inte härstamningskontrollerad sedan tidigare och detta beställs inte i samband med testet. I dessa fall krävs att en ID-kontrollant
tar provet och att denna samtidigt läser av hästens chip. Kontrollanten skriver sedan under på beställningsformuläret och garanterar därmed
provets identitet. På beställningsformuläret kryssar beställaren endast i “Skeletal Atavism TestTM”. Detta alternativ får väljas även om hästen
tidigare härstamningskontrollerats.
Om du är osäker på ifall hästen tidigare har härstamningskontrollerats kan du höra av dig till laboratoriet (se kontaktuppgifter nedan).
Provtagningskit och beställningsformulär nås via www.capiletgenetics.com genom att följa länken till SLU under ”Testa din häst”. Det går även
bra att höra av sig direkt till Husdjursgenetiska laboratoriet, SLU på telefonnummer 018-672804 (telefontid 12-13) eller via e-post
hgenlab@slu.se. Hårprov förstörs inte av kortare lagring och kan därför skickas till laboratoriet med vanlig post. Hur provet tas och vart det
ska skickas finns beskrivit på beställningsformuläret.
Testet skyddas av patent och utförs endast av ett begränsat antal ackrediterade laboratorier världen över. Testet marknadsförs av Capilet
Genetics, ett företag som grundades av några forskare i Uppsala 2011 i syfte att göra praktiskt användbara forskningsresultat tillgängliga för
hästnäringen.
Registrering av testresultat
Alla svarsresultat samt vilka hästar som testats behandlas konfidentiellt av Capilet Genetics och SLU. Om Sveriges Shetlandssällskap i framtiden kommer vilja hantera någon typ av register så får hästägare som testat innan ett sådant beslut fattats själv skicka in kopia på svarsintyg.
Om sto och hingst är fritestade behöver inte avkomman testas (risken för att en till mutation som ger samma sjukdom ska uppstå är ytterst
liten). Om man som uppfödare vill sälja ett föl efter två fritestade hästar rekommenderar vi därför att man skickar med en kopia på båda
föräldrarnas svarsintyg.
Capilet Genetics har en Facebook-sida som heter Horse Skeletal Atavism Test där ni som hästägare gärna får lägga upp bild på er häst tillsammans med resultatet av Skeletal Atavism TestTM (SA-testet).
Hur säker är testningen?
Vi kan nu med mycket stor säkerhet fastställa om en häst bär på någon av de identifierade mutationerna. Med hjälp av de två funna mutationerna kan vi förklara alla krumma föl som hittills kommit till vår kännedom samt alla kända anlagsbärare. Det är därför sannolikt att de
genförändringar som testas i Skeletal Atavism TestTM (SA-testet) idag är de som finns i populationen och orsakar denna sjukdom.

Hårprov. DNA tas fram ur hårrötterna.
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En av få äldre hästar med defekten. Hästens rörelsemönster var tydligt påverkat
men just denna individ fungerade som sällskapshäst.

Kort om genetiska tester
•
Det finns två typer av ärftliga sjukdomar. Den ena
varianten kallas komplex (eller kvantitativ) och
beror på många gener i samspel tillsammans med
olika miljöfaktorer så som utfodring och träning. •
För dessa ärftliga sjukdomar kan alltså en häst ha
alla riskgener som finns men ändå hålla sig frisk
eller bara bära någon enstaka riskfaktor och ändå
bli sjuk. För forskare är det svårt att identifiera
riskgener och värdet av ett eventuellt genetiska •
test beror på hur stor effekt den identifierade
genvarianten faktiskt har. Exempel på komplexa
sjukdomar som finns bland shetlandsponnyer är
sommareksem, patellaupphakning och fång.
Defekten krumma föl faller inom ramen för en
mycket enklare typ av ärftlig sjukdom, som följer •
en så kallad monogen nedärvning. Dessa sjukdomar orsakas av endast en specifik gen och miljön har ingen, eller extremt liten, betydelse. Det
innebär att det finns ett enkelt samband mellan
genuppsättning och sjukdom.

Dvärgväxt, förekommer bland shetlandsponnyer i USA men anlaget verkar vara
ovanligt i Europa. Ett test för dvärgväxt finns
utvecklat och används av uppfödare i USA.
MCOA, en ögondefekt som drabbar hästar
med färgen ”Silver” och är därför fortfarande relativt ovanlig bland shetlandsponnyer i
Sverige. Man kan genetiskt testa ifall en häst
är anlagsbärare för ”Silver”.
OLWS, samma anlag ger också färgen
overoskäck (bukskäck) och ska enligt uppgift
i alla fall finnas bland miniatyrer. Ifall en häst
får dubbla anlag får den en vit eller nästan
vit hårrem och blå ögon. De får även en
dysfunktionell grovtarm och behöver i regel
avlivas.
Två ovanliga sjukdomar som ser ut att kunna vara monogena men där nedärvningsmönstret nu studeras är Polydaktyli (en eller flera hovar liknar nötkreaturs klövar) och
Hypodonti (ett eller flera tandanlag saknas).

Slutord
Vår förhoppning är att testet för krumma föl (Skeletal Atavism TestTM) ska reducera frekvensen av
sjukdomsanlaget så att inga mer krumma föl behöver födas. Vi hoppas även att det ska minska
oro och ryktesspridning bland hästägare. Om en
häst visar sig vara anlagsbärare behöver nu inte
alla hästar i hela stamtavlan bli misstänkta som
anlagsbärare. Det går enkelt att testa föräldradjur
eller andra närbesläktade individer.
Tack
Vi vill tacka alla hästägare som ställt upp med sin
kunskap och som bidragit med prover till forskningen. Forskningen har bland annat finansierats
av Stiftelsen hästforskning (SHF).
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Monogena sjukdomar och egenskaper (exempel hästens färg) har olika nedärvningsmönster.
I vissa fall blir en häst endast drabbad om den
bär på dubbel uppsättning av anlaget (recessiv
nedärvning). Defekten krumma föl har recessiv
nedärvning. I andra fall räcker det med ett anlag
för att hästen ska bli sjuk eller få en speciell färg
(dominant nedärvning).
För forskare är det betydligt enklare att hitta
den genetiska orsaken till monogena egenskaper och flera genetiska tester för olika djurslag
har utvecklats för sådana egenskaper. Om dessa
används på rätt sätt kan de vara väldigt effektiva
i avelsarbetet och snabbt utrota ett sjukdomsanlag helt. Monogena sjukdomar är som tur är
ganska ovanliga hos häst. Hos shetlandsponnyer
känner vi bara till:
•

Krumma föl, vilket verkar vara den vanligaste förekommande av de monogena sjukdomarna inom den svenska populationen.
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