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BAKGRUND
Syftet med klapphingstprojektet är att undersöka den genetiska bakgrunden till
kryptorkism hos hästar. Kryptorkism är en komplex defekt, och påverkas troligtvis
både av genetik och miljöfaktorer. Prevalensen av kryptorkism hos hästar ligger
mellan två och åtta procent, och varierar mellan olika raser. I projektet har vi
fokuserat på att samla in prover från så många hästar som möjligt för att sedan kunna
fokusera på den ras där vi fått in störst antal prover.
MATERIAL OCH METODER
Under projektets gång har samarbeten etablerats med flertalet ATG-kliniker i Sverige,
samt UDS i Uppsala och Mälarkliniken för att samla in prover i form av blod och
hårrötter från kryptorkida hingstar för att kunna utföra en genetisk jämförelse mellan
friska och drabbade individer.
För att kunna identifiera en association mellan genetiska markörer och en komplex
sjukdom eller defekt (komplex betyder i detta fall att sjukdomen/defekten orsakas av
ett flertal olika genvarianter och ev även miljöfaktorer) krävs ett mycket stort antal
individer för att säkerställa statistisk signifikans. Arbetet med att samla in DNAprover från drabbade hingstar kommer fortsätta fram till minst 2015.
Vi har även utfört en arvbarhetsberäkning som resulterade i att vi kunde visa att
kryptorkism är ärftligt hos hästar, något som tidigare anats, men till vår kännedom ej
publicerats vetenskapligt. Syftet med studien var att uppskatta prevalensen och
arvbarheten av kryptorkism hos svenskfödda islandshästar. Ett frågeformulär
skickades ut till 80 av de största islandshästuppfödarna i Sverige. I formuläret frågade
vi om alla hingstar som har fötts på gården hade båda testiklarna nedvandrade i
pungen vid en, sex eller tolv månaders ålder. Svarsfrekvensen var 57 %, vilket
innebar information om 858 hästar, efter 230 fäder och 471 mödrar. Logistisk
regression användes för att analysera betydelsen av olika miljöeffekter för
kryptorkism och genetiska parametrar estimerades med linjära djurmodeller.
RESULTAT
Den insamlade informationen visar att det är vanligt att testiklarna nedvandrar senare
än vid sex månaders ålder hos islandshästföl. Vid 12 månaders ålder saknar närmare 9
% av de 655 hingstar vi har information från vid denna tidpunkt en eller båda
testiklarna i pungen. Genom logistisk regression kan vi se att sannolikheten för
kryptorkism påverkas av gård och födelseår. Då information efter 12 månaders ålder
inkluderades var även avelsvärde för mankhöjd signifikant. Genetiska parametrar för
kryptorkism vid 6 (n=332), 12 (n=655) eller över 12 månaders ålder (n=751)
estimerades genom användning av en linjär djurmodell. Den estimerade arvbarheten
var 0.23 (S.E. 0.19), 0.14 (S.E. 0.13), och 0.08 (S.E. 0.10) och transformerad till

kontinuerlig skala 0.42, 0.43 respektive 0.30.
DISKUSSION
Dessa resultat stödjer att kryptorkism är ärftligt hos hästar och kan minskas genom
medvetet avelsarbete. Dokumentationen av förekomst av kryptorkism behöver
förbättras för att detta ska vara möjligt. Genom en vidare utredning av de molekylära
orsakerna till den genetiska predispositionen hos vissa individer/familjer hoppas vi nå
ett steg närmare att på ett medvetet sätt minska prevalensen av denna defekt.
Denna studie kommer submitteras till Equine Veterinary Journal i juli. Under
sommaren/hösten kommer även en populärvetenskaplig variant av artikeln att
publiceras i Islandshästen.
Insamlingen av material för den genetiska studien fortsätter fram till åtminstone 2015.
Förhoppningsvis har vi under denna tid kunnat samla in så många prover som krävs
för den molekylärgenetiska analysen. Under arbetet med insamling av arvbarhetsdata
för islandshästar påbörjades en likadan studie på varmblodiga travhästar. Vi fortsätter
nu även arbetet med att samla in data för att öka kunskapen om vilken ålder som kan
räknas som normal för testikelnedvandring och användas i definitionen av egenskapen
för avelsarbete, bl.a. i samarbete med två av Sveriges största travstuterier.
PUBLIKATIONER
Flera av nedan publikationer har haft finansiering från annan källa, men tas upp ändå
eftersom de producerats under samma tidsperiod.
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ÖVRIG RESULTATFÖRMEDLING
Klapphingstprojektet har uppmärksammats i flertalet av de svenska hästtidskrifterna,
som Ridsport, Hästmagazinet, Hästfocus, Islandshästen och Trav- och Galoppronden.
Ett urval av länkar till olika artiklar:
http://www.tidningenridsport.se/Hastliv/Hastliv/2012/5/SLU-forskare-sokerklapphingstar/
http://www.veterinarmagazinet.se/genetiken-bakom-klapphingst-kartlaggs--6707512
http://www.hastmagazinet.com/newsItem.aspx?id=32572
http://www.hastsverige.se/Nyhetslista1.html?news=13611
http://gotlandsruss.ifokus.se/discussions/4d713d6cb9cb46222d053c79-forskning-omklapphingstar

Projektet har även presenterats på olika möten både inom och utom SLU, bl a på
hästforskarträffar, externa seminarier och i form av ett examensarbete utfört av Kim
Jäderkvist. Examensarbetet har ännu inte lagts ut offentligt pga att studien ska
publiceras först.
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