
Genetiska defekter 

WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) 

WFFS är en autosomal recessiv sjukdom. För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel 

uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom. 

Hos föl med WFFS ses kliniska symptom som exempelvis extremt skör hud som spricker sönder, 

överrörliga leder och ödem. Föl med WFFS dör eller avlivas kort efter födseln. Det finns också en 

misstanke om att drabbade foster resorberas eller kastas innan de är fullgångna. WFFS-mutationen 

är spridd i de flesta varmblodsraser och har rapporterats även i andra raser som till exempel 

engelska fullblod och knabstruper. Liknande symptom har även registrerats hos kallblod, arab- och 

quarterhästar men beror troligen på mutationer i andra gener som påverkar bildningen av bindväv. 

HWSD (Hoof Wall Separation Disease) 

HWSD är en autosomal recessiv sjukdom som drabbar Connemara. Drabbade föl föds med en 

försvagad hovvägg vilket leder till hovväggsavlossning. Sjukdomen orsakar svår smärta och då det 

inte finns något botemedel leder den oftast till avlivning. För att drabbas av sjukdomen krävs att 

hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom. 

PSSM1 (Polysaccharide Storage Myopathy) 

PSSM1 är en autosomal dominant muskelsjukdom som drabbar flera raser. På grund av en onormal 

glykogenlagring i musklerna uppvisar drabbade hästar symtom så som korsförlamning, 

rörelsestörningar, muskelstelhet och svettningar. Då anlaget är dominant räcker det med ett anlag 

för att hästen ska uppvisa symtom. 

CA (Equine Cerebellar Abiotrophy) 

CA är en autosomal recessiv sjukdom som främst drabbar arabiska fullbod. Det är en neurologisk 

sjukdom som orsakar död av neuroner i lillhjärnan. Fölen verkar normala vid födseln, men 

utvecklar tidigt symptom som huvudskakningar och balansstörningar. Det finns idag inget 

botemedel mot sjukdomen. För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av 

anlaget. Anlagsbärare visar inga symptom. 

SCID (Severe Combined Immunodeficiency) 

SCID är en autosomal recessiv sjukdom som drabbar arabiska fullbod (samt arabkorsningar). 

Drabbade föl föds utan immunförsvar och dör i ung ålder av infektioner, oftast inom 4-6 månader. 

För att drabbas av sjukdomen krävs att hästen har dubbel uppsättning av anlaget. Anlagsbärare visar 

inga symptom. 

ASRP kräver numera DNA-test avseende dessa defekter hos hingstar som ska gå i avel om hingsten 

har ras som kan nedärva defekt i någon av de tre första leden i stamtavlan. 

Varmblod  testas för WFFS 

Connemara   testas för HWSD 

New Forest  testas för PSSM1 

Arab   testas för CA och SCID 

Ston som betäcks med hingst som bär på något av dessa anlag SKALL testas för anlaget och 

vara fri från anlaget, för att inte bryta mot djurskyddslagen. 


	WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome)
	HWSD (Hoof Wall Separation Disease)
	PSSM1 (Polysaccharide Storage Myopathy)
	CA (Equine Cerebellar Abiotrophy)
	SCID (Severe Combined Immunodeficiency)

