
Epigenetik är ett relativt nytt begrepp inom genetiken. Forskarna har börjat 
göra intressanta upptäckter framförallt de senaste fem-tio åren på olika 
områden och inom olika djurslag. Agronom Margareta Bendroth föreläste om 
detta vid ASVT:s årsstämma.

TEXT: Håkan Persson

Margareta inledde sitt föredrag 
med att berätta att man nu vet 
att det som nedärvs bestäms av 
mer än generna.

Hon nämnde ett exempel 
med gröna grodor som levde i 
en miljö där de, i och med sin 
färg, var för synliga. Därför 
förändrade de sin färg till brunt 
istället, för att överleva. 
Forskarna upptäckte att de 
bruna grodorna förärvde den 
bruna färgen till nästa genera-
tion, trots att de var gröna när 
de föddes. Vi kan alltså både 

anpassa oss till vår miljö, och 
förärva detta, menade Marga-
reta.

Alla cellerna i vår kropp har 
från början samma DNA. Vissa 
av dessa kan bilda hovar, andra 
bildar hjärta och en del bildar 
man och svans. Det beror på att 
cellerna ”slås av och på” under 
utvecklingen.

Som en orkester
Margareta beskriver epigenetik 
som en orkester: 
– Alla sitter med sina instru-
ment, som är generna. Sedan 
måste det finnas en dirigent, 
miljöfaktorerna, som avgör vad 
som ska spelas.
De flesta epigenetiska föränd-
ringarna sker redan i foster-
stadiet. Därför är det ett stort 
ansvar för uppfödarna att ge 
fölet de bästa tänkbara förutsätt-
ningarna redan som föl, ägen 
genetiskt.

Föräldrarna 
Bidrar då båda föräldrarna lika 
mycket till avkommorna?
Ja, menar Margareta, men inte 
om man ser på det epigenetiskt.
Vi ärver två aktiva kopior av de 
flesta generna, en från mamman 
och en från pappan. 

Sedan finns det något som 

heter ”imprinting” eller ”geno-
misk prägling” som innebär att 
vissa av dessa gener kan vara 
”avslagna” och bara en kopia är 
aktiv. I detta läge påverkar den 
individen avkomman mer  än 
den andra avkomman. Dessa 
gener är mycket känsliga för 
miljöpåverkan; bland annat från 
hormoner, gifter, olika dieter, 
stress med mera.

Tester på råttor har visat att 
råttungar som blivit väl om-
händertagna av sin mamma, 
även har blivit mer stresståliga 
och socialt kompetenta som 
vuxna. Det förärvdes sedan till 
nästa generation. Något som 
kanske även kan föras över till 
hästar och vilka ston man avlar 
på.

Om man utsatte dräktiga 
råtthonor för ett slags gift under 
dräktigheten försämrades 
honans hanavkommors spermier 
kraftigt. Detta gick även i arv 
till hans söner och sonsöner, 
utan att det fanns någon föränd-
ring i DNA. Däremot drabbades 
inte honavkommorna av sämre 
fertilitet.

Tävlingsston som mödrar
Många anser att en hel del 
framgångsrika tävlingsston blir 
en besvikelse i aveln. 
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”Låt hästen vara häst så långt som 
det går. För vi påverkar mer vad vi 
gör med hästen än vi någonsin 
kunnat tro”, sa Margareta. 
Foto: Claes Kärrstrand
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Kanske beror det på orimligt 
höga förväntningar? Det finns 
forskning som visar att dräktig-
het och fölprocent inte påverkas 
av en hård tävlingskarriär. Man 
har dock ingen aning om hur det 
påverkar fostret och fölet. Tänk 
om det här stoet har bränt så 
mycket av sina resurser att det 
inte räcker till fölet? Det vet vi 
inte. Kanske är det bättre att inte 
betäcka ston direkt från banan? 
Och om man tävlar med dräktiga 
ston - vad skickar det för signaler 
till fostret? 
Andra frågor Margareta ställde 
sig i detta ämne var hur stoets 
blivande föl påverkas av den 
stress stoet utsätts för. Likaså 
näringsbalansens påverkan, efter-
som vissa tävlande ston äter och 
dricker sämre när de reser.

Surrogatmammor
Man har i USA använt kallblods-
ston som surrogatmammor till 
varmblodsföl, då man tycker att 
de mjölkar bättre och har bättre 
modersegenskaper. 
Man har sett att dessa föl har fått 
ett annat temperament, än de som 
har fötts upp av sin mamma. 
Det har även visat sig att vid em-

brotransfer har modern påverkat 
storleken på fölet väldigt mycket. 
När de har planterat in ett em-
bryo från ett fullblod i ett pon-
nysto, har fölet blivit 37 procent 
mindre än om det skulle ha 
fötts av sin riktiga mamma. Det 
har också testats att plantera in 
ett embryo från en ponny i ett 
fullblodssto, och då blev fölet 50 
procent större än om det skulle 
ha fötts av ponnymamman. 

Rent krasst innebär det att ett 
föl som tillkommit genom em-
bryotransfer har ”tre föräldrar”. 
Generna kommer från de bio-
logiska föräldrarna, men fos-
termamman styr hur generna 
kommer till uttryck. 
Forskningen har visat att sådana 
föl får annorlunda fysiska och 
psykiska förutsättningar, jämfört 
med om det fötts av, och växt 
upp med, sin genetiska mor.

Enäggstvillingar
Enäggstvillingar har samma 
arvsmassa och kan jämställas 
med kloner, men ändå se olika ut. 
Orsaken till detta är epigenetiska 
faktorer som spelar in, och de 
blir ännu mer olika med åren när 
miljöfaktorerna spelar in. 

Enäggstvil-
lingar som växt 
upp i olika 
miljöer är inte 
alls speciellt 
lika varandra. 

Uppfödaransvar
Utifrån detta 
resonemang 
innebär det att 
vi som uppföda-
re kan påverka 
avkommorna 
mycket. Vi kan 
påverka hur 
modern mår 

före och under betäckning och 
dräktighet, men även hur vi 
senare föder upp fölet kan få 
en avgörande betydelse för hur 
det kommer att bli som vuxen 
tävlingsindivid.

Genomisk selektion
Redan idag använder man geno-
misk selektion på nötsidan. Där 
väljer man tidigt ut vilka som ska 
bli avelsindivider, och det ger en 
fantastisk möjlighet att snabba på 
avelsutvecklingen. 
Här ville Margareta poängtera 
att det är viktigt att man inte bara 
avlar på vissa enstaka egenska-
per, utan man måste använda 
variationerna. 

Det är viktigt veta sambandet 
mellan olika egenskaper.
Exempelvis har man i en tysk 
undersökning upptäckt att det 
kan finnas så många som 16 av 
hästens 32 kromosompar som 
påverkar uppkomsten av osteo-
chondros. 

Ett annat exempel är att de 
hittat en gen som är kopplad till 
astma, men den är även kopplad 
till en ökad motståndskraft mot 
parasiter. Det innebär att, om 
man avlar bort astman avlar man 
även bort parasitresistenten.

Anabola steroider
Hur påverkas hingstar och deras 
avkommor i flera led av använd-
ningen av anabola steroider? 
Att ett ämne inte återfinns i krop-
pen, betyder inte att det inte kan 
ha en fortsatt effekt på komman-
de generationer. 
– Har en häst fått anabola steori-
der så sitter det kvar hela livet i 
den hästen och även dess avkom-
mor, berättade Margareta.
Hon ville även understryka det 
etiska perspektivet i samman-
hanget. 

Varmblodsföl med 
sin surrogatmam-
ma, en ponny. Det 
här fölet kommer 
att påverkas av alla 
sina ”tre” föräldrar. 
Foto: CK


