
Travhästen nr 6 • 200516

rligen görs omkring 
10 000 härstamnings-
kontroller på häst vid 
husdjursgenetiska labo-
ratoriet på lantbruksuni-

versitetet Ultuna i Uppsala. Av kon-
trollerna är omkring hälften travhästar. 
Inom travet är kontrollerna obligato-
riska liksom inom galoppen och för 
alla arabiska fullblod som också kan 
tävla i galopp med totospel. Att kon-
trollerna görs handlar bland annat om 
säkerhet för spelare och hästägare – 
att rätt häst säljs eller tävlar under rätt 
namn och med rätt härstamning.

– Det finns också andra raser som 
angloaraber, morganhästar, Ameri-
can Curly och American Saddlebreed 
där också härstamningskontroller 
är obligatoriska. Då handlar det om 
raser med ett mindre antal hästar där 
det kan finnas en risk för rasrenheten 
eller inavel om härstamningen är fel, 
säger Sofia Mikko, biolog och geneti-
ker vid laboratoriet.

Vid laboratoriet kontrolleras också 
hund, till exempel alla American 
staffordshireterriers eftersom de 
måste vara rena från inslag av pit-
bull-terrier. Även avelssvin testas på 
Ultuna.

DNA ersatte blodtypningen
Idag är den gängse metoden att 
använda DNA-tekniken när kontrol-
lerna göras. Den metoden togs i bruk 
på laboratoriet i början av 2000-
talet. Travhästar födda 2000 är första 
årgången som till övervägande del är 
DNA-testade. Fram till dess var det 
blodtypning som gällde.
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I hårsäcken på ett tagelstrå finns hela uppsättningen av de anlag som varje enskild individ bär på. 
- Ett DNA-prov från en häst kan jämställas med ett fingeravtryck från en människa. Det är unikt 
för varje häst, säger Sofia Mikko, genetiker vid Ultuna.

DNA – hästens
fingeravtryck

Å

Thomas Johansson vid laboratoriet i färd med att göra ordning ett preparat för DNA-analys 
av hårsäckar. Ur varje hårprov väljer han ut de strån som ser ut att ha de finaste hårsäckarna. 
Dessa klipps sedan ner smått, smått i en så kallad brygga för att kunna analyseras i den 
utrustning labbet förfogar över.
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– Vi har omkring 200 000 blod-
prov sparade i våra frysar, säger Sofia 
Mikko.

Blodtypning av travhäst kom på 
1960-talet och började med kallblo-
den för att sätta stopp för inbland-
ningen av varmblod i rasen. Senare 
följde man efter med blodtypning 
även på varmbloden. 

– Idag är det en rigorös kontroll 
i Sverige av alla svenska travhäs-
tar innan de registreras. Men vi har 
också uppdraget att kontrollera alla 
kallblodsimporter från Norge inom 
travet, säger Sofia Mikko.

DNA ökar tillförlitligheten
Genom årens lopp har tekniken 
med blodtypning förfinats och tes-
terna blivit bättre. Idag används dock 
blodproverna på främst äldre hästar 
och när något visar sig inte stämma. 
Laboratoriet har också fått typa om 
en mängd avelsston efter bytet till 
den nya tekniken. I de fall stona 
exempelvis redan avlidit har man fått 
nöja sig med blodtypningen.

– Det har inneburit en hel del 
extrajobb för oss i övergångsperioden. 
I år var det omring 700 ston  men det 
blir allt färre, säger Sofia Mikko.

DNA-testerna görs på hårprov som 
tas från svansen. När provet tas är det 
viktigt att det följer med hårsäckar. 
Det är i hårsäckarna som det DNA 
finns som analyseras. Analyserna görs 
med en metod där så kallade mikro-
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satelliter används och varje häst får 
en för sig unik kod. Kodningen är 
internationell och kan därför använ-
das när hästen exporteras och det nya 
landet kräver häststamningskontroll.

Förväxlingar av föl vanligast
DNA-tekniken är mer effektiv än 
blodtypningen. Det betyder också att 
laboratoriet i princip upptäcker fler 
hästar med fel härstamning än tidi-
gare. Men det är ändå inte många fall 
per år det handlar om.

– Vi brukar ha ett par fall varje år 
där det är fel och i de flesta fall är det 
misstag som ligger bakom, säger Sofia 
Mikko.

Det vanligaste är att föl har blivit 
förväxlade, vilket kan ske allt ifrån 
när fölen avvänjs och släpps i nya 
grupper till att hårprovet tas vid frys-
märkningen.

– Det finns faktiskt ett fall där 
förväxlingen skedde redan innan 
avvänjning. Det visade sig att på den 
aktuella gården fanns hästar i tre 
generationer. Det äldre stoet gick gall 
och när ett yngre sto fölat snodde 
hon helt enkelt fölet.

Dia fick fölet dock hos sin rätta 
mamma men det upptäcktes inte 
av hästhållaren som angav det äldre 
stoet som mor på registreringspap-
peren. Det krävdes både flera prov-
tagningar och detektivarbete från 
laboratoriet och STC innan rätt här-
stamning hade retts ut.

I ett annat fall hade hästhållaren 
uppgett en hingst som fader till fölet 
trots att stoet hade betäckts om med 
en annan, betydligt mindre meriterad 
hingst och tog sig efter den. 

STC betalar för kontrollerna
Laboratoriet gör härstamningskon-
trollerna på uppdrag av STC, som 
också betalar för testerna.  Det 
mångåriga samarbetet har skapat 
väl inarbetade rutiner när något går 
fel. När det visar sig att ett prov inte 
stämmer gör laboratoriet ytterligare 
en test för att vara säker på att någon 
förväxling inte skett vid analysen. 
Visar även det att något är fel medde-
las STC som i sin tur meddelar hästä-
garen att något är fel och ber om ett 
nytt hårprov. Sedan görs en analys av 
det nya provet och ibland krävs ytter-
ligare något prov. Laboratoriet skri-
ver sedan ett utlåtande till STC som 
parallellt försöker klarlägga vad som 
kan ha hänt.

FAKTA OM DNA

DNA-typning är ett enkelt och 
effektivt sätt att fastställa en hästs 
härstamning. 15-20 tagelstrån med 
hårsäckar räcker. På laboratoriet 
klipps provet ner i ett provrör med en 
lösning och efter ett par timmar i vär-
meskåp har hårsäckscellerna sprängts 
och DNA finns i lösningen. För att få 
en större mängd DNA används den så 
kallade PCR-metoden som kopierar 
DNA. Slutprodukten som visar den 
fullständiga härstamningskontrollen 
blir en internationell bokstavskod.
Samma teknik används för människor, 
exempelvis vid faderskapskontroller.

Sofia Mikko är biolog och genetiker vid husdjurstekniska laboratoriet vid Ultuna i Uppsala 
där det årligen görs 10 000 härstamningskontroller på häst med hjälp av dna-tekniken.

Att göra dna-tester med hårprover går både fortare än 
blodtypningsmetoden. Det är också enklare att spara 
hårproverna som kan lagras i rumsvärme. De cirka 200 000 
blodproverna förvaras frysta i laboratoriets källare.




