
En genial genväg?
Ryktet om att några forskare på SLU hade hittat den så kallade ”travgenen” 
spred sig i slutet av förra året. Spekulationerna om hur detta skulle påverka 
travhästaveln var många. 
Lisa Andersson, doktorand i den aktuella forskningsgruppen på SLU, 
föreläste i ämnet på ASVT:s årsstämma och rätade ut en del frågetecken.  

TEXT: Håkan Persson

Grunden till studien var att 
forskarna hade börjat studera 
rörelsemönster och koordina-
tionsförmåga hos islandshästar 
redan 2007. 
Bland islandshästarna finns 
både fyrgångare och fem-
gångare. Fyrgångarna klarar 
trav, galopp, skritt och tölt, 
medan femgångarna även 
behärskar pass. 

Med hjälp av en ny teknik 
kan forskarna, via ett chip, läsa 
av 50 000 ”SNP-punkter” (se 
faktaruta) i arvsmassan i ett 
enda experiment. 
Med den metoden samlade 
forskarna in prov på arvsmassa 
från 209 hästar. Dessutom fick 

hästarnas ägare fylla i ett 
frågeformulär där de bland 
annat beskrev hur deras hästar 
rörde sig. Sedan jämfördes alla 
data.

Grunderna och begreppen
Men vi backar bandet lite, och 
går igenom genetikens grunder i 
stora drag. 

De olika baser - ofta illustre-
rade som pinnar på en stege när 
DNA avbildas - i molekylerna 
heter A, C, G eller T. Dessa 
beteckningar finns det två av i 
varje bas-par, där en ”bokstav” 
kommer från respektive förälder 
som sedan talar om vilken geno-
typ hästen har på just denna 
gen. Det finns ungefär 20 000 
gener hos en travhäst, fördelat 

på 31 olika kromosompar och 
könskromosomerna. Den gen 
som forskarna nu intresserade 
sig för har tidigare varit av 
genotyp CC på hästen.
Då fann de en celltyp i hästar-
nas arvsmassa som hade stor 
effekt för de som var femgånga-
re. Den cellen satt just där rygg-
märgens mitt korsas. Forskarna 
upptäckte att 20 av 21 fyrgång-
hästar hade mutationen CT och 
39 av 40 femgångshästar hade 
mutationen TT. 

De tittade sedan på den varm-
blodiga travhästen och gjorde 
en förvånande upptäckt. De 
hittade en hög frekvens av ytter-
ligare en mutation; genotyp AA. 
Detta trots att hästarna är avlade 
och ”utvalda” för att gå i trav. 
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Slutsatsen blev att mutationen 
måste ha en stor påverkan även 
för travhästen, eftersom den är 
så hårt avlad på prestationer.

Fler travhäststudier
En pilotstudie på 61 varm-
blodiga travare genomfördes 
hos Stall Zet som Travhästen 
skrev om i nr 1/2012. Precis 
som vid studien på islandshästar 
granskades både arvsmassa och 
beskrivningar av hästarna. 
Vid studien upptäcktes att två 
hästar hade svårt för att trava 
i hög hastighet och båda dessa 
bar på CA. Övriga hästar hade 
AA. 

Mutationen AA gör att hästar-
na klarar av att röra sig snabbt i 
trav, utan att falla över i galopp.
Forskarna tittade på en mängd 
olika värden, däribland BLUP, 
och upptäckte att AA-hästarna 
generellt sett hade klart högre 
BLUP-värden än CA-hästarna. 
De jämförde data på insprungna 
pengar mellan 3-5 år och hittade 
stora variationer mellan 
grupperna som var CA- och 

AA-hästar, där AA-hästarna 
hade tjänat klart mer pengar.

Miljöfaktorernas betydelse
De sorterade också ut de 50 
vinstrikaste svenskfödda 
hästarna ur en årgång och

plockade även ut 50 ostartade 
hästar ur samma årgång för att 
jämföra frekvensen på CA och 
AA (någon svenskfödd häst 

med CC har ännu inte hittats). 
Åtta procent av de ostartade 
hästarna var CA, medan reste-
rande 92 procent var AA. 
Samtliga av topphästarna var 
AA. 
– Genom selektivt avels-
arbete har ni redan gjort så att 
de flesta hästar i Sverige har 
väldigt hög andel av dubbla 
anlagsbärare, vilket är det bästa. 
Naturligtvis beror det på en 
mängd olika miljöfaktorer och 
arvsanlag om en häst blir en 
bra travhäst eller inte, framhöll 
Lisa.

Frankrike avviker
En mycket viktig del i forsk-
ningen är att 95 procent av de 
testade svenskfödda varmblo-
diga travhästarna redan bär på 
AA-genen. Även om det hand-
lar om ett för litet material av 
testade amerikanska hästar, så 
har de hittills enbart testat dessa 
till AA. 

I Frankrike har de en högre 
frekvens av C-genen och det är 
från import av franska hästar 

Ideal du Gazeau: fantastisk på tävlingsbanan men ojämn som avels-
hingst. Av den anledningen, samt att Frankrike har en högre frekvens av 
C-genen, har forskarna studerat hans avkommor. Foto: P & R

Spekulationerna om den så kallade 
”travgenen” har varit många. Lisa 
Andersson rätade ut många fråge-
tecken. Foto: CK
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de fem procenten CA-hästarna 
i Sverige kommer från. Det är 
enligt testerna ändå mer än 50 
procent av de franska hästarna 
som bär på AA-genen.
– Ideal du Gazeau som var 
en fantastisk tävlingshäst och 
tjänade mycket pengar var CA. 
Som avelshingst blev han inte 
lika bra. Även om han lämnade 
många bra hästar fanns en stor 
variation, sa Lisa.

Avkommetester
92 svenskfödda Ideal du 
Gazeau-avkommor testades. 
Ungefär hälften var CA, hälften 
AA. Det visade sig att hingstens 
AA-avkommor tjänade cirka 
110 000 kronor mer (AA cirka 
195 000 kronor mot CA cirka 
85 000 kronor) i snitt än CA-
avkommorna under deras livs-
tid. 
Men framförallt märktes en stor 
skillnad i startprocenten där 80 
procent av AA-avkommorna 
startade som 3-5-åringar, att 
jämföra med endast 49 procent 
för CA-avkommorna.

Den bästa AA-
avkomman 
tjänade cirka 
750 000 kronor, 
medan den främsta 
CA-avkomman 
bara nådde cirka 
200 000 kronor. 
Elva av de tolv 
bästa avkommorna 
i undersökningen 
bar på AA. 

Det märktes 
också skillnader 
i antalet starter 
hästarna gjorde, 
med fördel för AA-
avkommorna som 
gjorde nästan 
dubbelt så många.

Tibur
Tibur är känd för 
sin ganska ojämna 
förärvning. Spekulationerna om 
han hade genotypen CA blir 
naturliga till följd av ovanstå-
ende resonemang kring Ideal du 
Gazeau. 
Tibur har fungerat bra som 

morfar och bland 
hans tio vinstri-
kaste hingstar/
valacker, respektive 
ston, finns enbart 
helamerikanska 
fadershingstar.
Det har känts 
ologiskt att vissa 
Tibur-ston som 
varit ostartade och 
har haft aktions-
problem, ändå har 
lämnat ett antal 
riktigt bra avkom-
mor. 

Kanske, funde-
rar undertecknad, 
är förklaringen att 
dessa ston varit CA 

och i dessa fall lyckats lämna 
sitt A (inte C) vidare till avkom-
man tillsammans med flera av 
Tiburs andra goda egenskaper?

Frankrike hade knappast varit 
den travnation de är idag, om 
det inte vore för att de öppnade 
upp för att ta in amerikanskt 
blod under några år. En del av 
deras avelsframsteg kan 
förmodligen förklaras av att de 
amerikanska hingstarna ökade 
förekomsten av A-gener i den 
franska populationen, och 
därmed en större andel hästar 
med genotyp AA.

Annorlunda bland kallblod
Forskarna har även tittat på de 
kallblodiga hästarna. 
De är utvecklade från den nord-
svenska brukshästen som inte 
har den muterade varianten där 
alla testade hästar bär på CC. 
Vi ser då att på kallbloden  finns 
en stor frekvens muterade gener, 
både CA och AA.

SNP = en genetisk variation som i princip 
är ett specifikt ”bas-par”. Hästen har en 
kromosom som den fått från sin pappa 
och en från sin mamma. 
För ”travgenen” på travhästen gäller 
följande genotyper:

CC = homozygot C
CA = heterozygot 
AA = homozygot A

(På islandshästarna hittade de genotyperna 
CC, CT och TT. Där TT var den genotyp som 
fanns hos de allra flesta femgångarna)

CC + CC = 100% CC
CC + CA = 50% CC och 50% CA
CA + CA = 25% CC, 50% CA och 25% AA
CA + AA = 50% CA och 50% AA
AA + AA = 100% AA.

Studier på kallblod 
har bland annat 
visat att fenomenet 
Järvsöfaks är CA. 
Foto: Kärrstrand
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– Det har att göra med att det 
korsades in varmblodiga trav-
hästar i kallbloden innan det 
börjades med härstamningskon-
troller. Vi vet att det har före-
kommit, men det kan också ha 
andra orsaker, menade Lisa.

Av 290 testade kallblodiga 
travhästar bar cirka en fjärdedel 
på CC, 58 procent på CA och 
resterande 17 procent på AA. 
När de tittade på prestationerna 
så var det istället de som var CA 
som presterade bäst. Som 
kuriosa kan nämnas att fenome-
net Järvsöfaks är CA.
– Kallbloden är lite tyngre 
och springer inte lika fort som 
varmbloden gör. Vi fortsätter 
med studier på detta. Min per-
sonliga känsla är att när farten 

ökar i kallbloden, så tror jag att 
AA-hästarna kommer att ha en 
fördel, sa Lisa.

Erbjuds tester
Snart kan husdjursgenetiska 
laboratoriet i Uppsala erbjuda 
tester som talar om vilken upp-
sättning av ”travgenen” hästen 
har.  Det sker genom ett enkelt 
hårprov som skickas in, unge-
fär på samma sätt som när man 
gör identifikationskontroller i 
samband med frysmärkningen. 
Introduktionen av detta väntas 
ske i samband med publicering-
en av forskningen under våren 
2012 och kommer att kosta 
några tusenlappar. 
– Det är inget test som talar 
om vilka som kommer att bli 

vinnare, men vilka som har bäst 
förutsättningar att komma till 
start. Rent avelsmässigt, så kan 
man säkerställa att fölet får de 
bästa genetiska förutsättning-
arna att bli bra travare, menade 
Lisa och tillade:
– Jag vill också poängtera att 
detta inte alls tar bort spänning-
en på travbanan eller avelsarbe-
tet. Vi har redan en väldigt hög 
frekvens av AA. Testet kan ses 
som en försäkring att minska 
risken att dra en nit i ett gene-
tiskt lotteri. 

FOTNOT 
Företaget, bestående av forskarlaget 
vid SLU, som sökt patent på 
upptäckterna är Capilet Gentics AB. 
Delägare är även Stall Zets Bengt 
Ågerup.  
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Visste du att...
...ingen Elitloppsvinnare har 
lämnat en Elitloppsvinnare? 
Närmast att klara den bedrif-
ten är nog Napoletano. 
Hans son Solar Effe blev tvåa 
2001, slagen av Varenne med 
2,5 längder. 
Kanske kan Orecchietti göra 
From Avobe till den första 
Elitloppsvinnaren som lämnat 
en Elitloppsvinnare?

Gemensamma krafter 
för aveln
En stor satsning för att marknadsföra och öka försäljningen av 
svenskuppfödda hästar är på gång.

Hästnäringens Nationella 
Stiftelse, HNS, har avsatt en 
miljon kronor till ett gemensamt 
projekt för att ta fram en kom-
munikations- och marknads-
föringsplattform för att främja 
försäljningen av svenskfödda 
hästar

Organisationerna i Avels-
kommittén - ASVH, SH, SG, 
SIF, ST och HNS - kommer 
under 2012 att genomföra en 

gemensam satsning för att 
marknadsföra samt öka försälj-
ningen av svenskfödda hästar. 

I mars månad genomfördes 
en första workshop, där ASVT 
deltog, för att enas om en 
gemensam kommunikations-
plattform. 

Mer information kommer 
längre fram. 

Text: Ylwa Nannebro

V75-vinsten till Barncancerfonden
Traditionsenligt spelade 
deltagarna gemensamt på V75 
vid årsstämman i Upplands 
Väsby i mars.
Systemet gick in, och den totala 

vinsten blev 800 kronor. 
Deltagarna fattade beslut om 
att skänka beloppet i sin helhet 
till Barncancerfonden, vilket nu 
skett. 

Travhasten
Rektangel


