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Vi har identifierat en genvariant som har stor påverkan på hästars rörelsemönster och 
koordinationsförmåga (Andersson et al 2012). Denna gen kallas DMRT3 och kodar för ett 
protein som vi har visat har en central roll för ryggmärgens koordination av benens 
rörelsemönster. Den identifierade genvarianten har två separata effekter. Dels ger den 
möjlighet till alternativa gångarter hos gångartsraser så som flygande pass hos islandshästar. 
Den möjliggör även riktigt snabb trav hos travhästar. I en viss position i denna gen är C den 
variant som de flesta hästraser har. Denna variant har dock muterat till ett A vilket resulterar i 
ett förkortat protein. Proteinet finns i specifika celler i ryggmärgen, så kallade neuroner, och 
just dessa korsar ryggradens mitt. Vår hypotes är att neuronernas kapacitet ändras på grund av 
mutationen vilket tar bort den strikta regleringen i ryggmärgen. Hästarna kan då röra de 
laterala benparen samtidigt – något som normalt förhindras. Detta har sedan selekterats för i 
flera hästraser som till exempel islandshästen. 
 

 

Forskning på hästens gångarter 
Olika hästraser visar stor variation i gångarter och rörelsemönster. De flesta raser kan gå i 
grundgångarterna skritt, trav och galopp. Utöver detta finns det så kallade gångartsraser som 
har kapacitet att utföra extra gångarter som tölt och flygande pass. Islandshästen är speciell ur 
det perspektivet att man i populationen har hästar som kan utföra fyra olika gångarter (skritt, 
trav, galopp och tölt) och de som kan utföra fem gångarter (skritt, trav, galopp, tölt och 
flygande pass). Flygande pass är liksom traven en tvåtaktig gångart med sväv men hästen rör 
de laterala benparen samtidigt i stället för de diagonala. Pass rids ofta under korta sträckor i 
ett högt tempo. Arvbarheten för pass är hög, ca 60 % (Albersdottir et al 2011), vilket ledde 
oss att leta efter genvarianter som påverkade passförmåga. Vi undersökte 70 hästar, varav 40 
klassificerade som femgångare och 30 som fyrgångare. Samtliga av dessa hästar 
klassificerades av hästägaren via ett frågeformulär. Hästar hade tidigare blivit typade på ett så 
kallat SNP (single nucleotide polymophism)-chip innehållande 54 000 SNPs. Genom ett 
enkelt chi2 test undersökte vi om det fanns en signifikant skillnad i allelfrekvens mellan fyr- 
och fem-gångare. En stark association erhölls på kromosom 23. Mest signifikanta resultat 
erhölls när vi beaktade egenskapen pass som recessiv (p= 1.7  ×  10−9, EMP2= 
2.0  ×  10−4). Vår tidigare hypotes var att pass var en mycket komplex egenskap (t.ex. som 
längd och vikt) där både miljö och många gener i samspel avgör hästens rörelsemönster. Nu 
insåg vi att om vi istället för att ta hänsyn till passens kvalitet endast fokuserade på dess 
förekomst - så hittade vi ett enkelt nedärvningsmönster.  
 
Identifiering av mutationen 
När en region var identifierad sekvenserade vi denna via Illumina massive parallell 
sequencing. Vi sekvenserade en fyrgångare och en femgångare, homozygota för olika alleler 
av den mest associerade markören på SNP chippet. Vi lyckades identifiera en mutation som 
var en utmärkt kandidat att vara funktionellt viktig. Mutationen var en punktmutation som 
ersätter ett C till ett A i DMRT3genen som kodar för en transkriptionsfaktor. Det muterade 
anlaget A ger pass och detta är recessivt, det betyder att hästen måsta ha anlaget i dubbel 
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uppsättning (AA) för att kunna gå i pass. Om istället en häst har minst ett icke-muterat anlag 
(CA eller CC) kan den inte gå i flygande pass utan blir en fyrgångare. Vid den tidpunkten 
opublicerad data om genen visade att den var uttryckt i ryggmärgen på mus och potentiellt 
viktig för utvecklingen av neurologiska nätverk.  
 
Vi bekräftade upptäckten genom att testa ytterligare hästar. Till detta använde vi 
avelsbedömda hästar och de passpoäng som finns registrerad i den globala databasen 
Worldfengur. Tabell 1 visar fördelningen av genotyper för avelsbedömda fyrgångare 
respektive femgångare. Skillnaden i frekvens mellan grupperna är högst signifikant (p= 2.2 × 
10-16). Flera förhållanden är värt att notera. Av 65 testade femgångshästar var bara 1 CA. 
Denna är med största sannolikhet felaktigt klassificerade. Hästen har en ganska låg poäng för 
pass och att döma utifrån dess fortsatta tävlingskarriär är den troligen en fyrgångare. Vidare 
var även hans mor bedömd som fyrgångare och exakt 50 % av hans bedömda avkommor som 
han fått tillsammans med avelsbedömda femgångsston, är visade som fyrgångare. Detta 
stämmer perfekt med en recessiv arvsgång.  
  
Tabell 1. Fördelningen av genotyper mellan fyrgångare och femgångare 

Phenotyp CC CA AA 

Femgångare 0 1 64 
Fyrgångare  2 85 41 
 
 

Funktionella analyser 
Mutationen i DMRT3 introducerar ett stoppkodon vilket förväntas korta ner proteinet till strax 
över 60 % av dess normala längd. Genom vävnadsprov från ryggmärg på häst har vi visat att 
muterat mRNA inte bryts ner via så kallad ”nonsense-mediated decay”. Vidare visar mRNA 
in situ hybridisering att DMRT3 uttrycks i vissa neuronerna även i hästar som är homozygota 
för stoppmutationen. Experiment visade att den förkortade versionen av DMRT3-proteinet 
fortfarande når cellkärnan, precis som vildtyp. Dessutom har vi via EMSA (electromobility 
shift assay) visat att det kortare proteinet fortfarande kan binda DNA. Detta stämmer väl 
överens med det faktum att både ”nucleor localization signal” och den DNA bindande 
domänen finns kvar i det muterade proteinet. Vår hypotes är således att det förkortade 
proteinet kan binda DNA, men att den inte längre kan aktivera transkription, vilket nu 
undersöks via Luciferas-experiment. Den viktiga, och hittills okända, rollen av DMRT3 att 
reglera rörelsemönster undersöktes även i ett annat modellsystem; musen. En DMRT3 knock-
out mus visade både en förändrad signalering i ryggmärgen och ett förändrat rörelsemönster 
(arbete utfört av Klas Kullanders forskargrupp, Uppsala Universitet). 
 
Mutationen finns även hos andra raser 

Vi har hittat mutationen i hög frekvens hos alla andra så kallade gångartsraser som vi har 
undersökt. Till gångartsraser räknas hästar som kan gå i fler än de tre grundgångarterna skritt, 
trav och galopp. I Europa är den vanligaste representanten för gångartshästar just 
islandshästen men i t.ex. Nord- och Sydamerika finns det många fler gångartsraser. Några 
exempel är American Saddlebreed, Tennessee Walking Horse, Rocky Mountain Horse, Paso 
Fino, Peruvian Paso och Campolina. När man undersöker data från många raser ser man att 
mutationen möjliggör alternativa gångarter, men att det är den genetiska bakgrunden och 
förmodligen träning som avgör exakt vilken gångart detta blir. I en panel av olika hästraser 
som inte räknas som gångartsraser förekom inte A-varianten.  
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Intressant nog hittade vi även mutationen i hög frekvens hos varmblodiga travare. Här har vi 
kunnat visa att den påverkar travförmåga positivt. I en blindstudie av 61 varmblodiga 
travhästar uppstallade i ett träningsstall fick vi fenotypisk beskrivning av travförmåga. Alla 
utom två kunde hålla trav i hög hastighet. Dessa två tenderade istället att vilja gå över i galopp 
när farten höjdes och travade därför ofta orent i höga hastigheter. Efter att vi genotypat alla 
för mutationen såg vi att just dessa var CA medan alla de andra var AA (p= 0.0005). Vidare 
visar vi att CA hästar har lägre avelsvärden (BLUP) (BVCA = 95.7  ±  1.7, n = 17; BVAA = 
109.0  ±  0.8, n = 206; P  <  0.0001) och tjänar mindre än AA hästar (XCA = 
48,000  ±  US$35,000, n = 17; XAA = 161,000  ±  US$24,000, n = 206;  Pone-sided = 0.007).  
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Tabell 1 Allelfrekvensen av DMRT3 mutationen hos olika hästraser 

Ras n     p(A) 

A. Gångartshästar   

Islandshästar 
 

  
    Fyrgångare 124 0.65 
    Femgångare 66 0.99 
    Slumpmässigt urvalda 162 0.89 
Andra gångartshästar     
    Kentucky Mountain Saddle Horse  22 0.95 
    Missouri Fox Trotter 40 1.00 
    Paso Fino 45 1.00 
    Peruvian Paso 19 1.00 
    Rocky Mountain Horse 17 1.00 
    Tennessee Walking Horse 33 0.98 
B. Icke gångartshästar   
    Arabiskt fullblod 18 0.00 
    Gotlandsruss 28 0.00 
    Nordsvensk brukshäst 31 0.00 
    Przewalski's häst 6 0.00 
    Shetlandsponny 20 0.00 
    Ardenner 22 0.00 
    Svenskt varmblod 64 0.00 
    Engelskt fullblod 29 0.00 
C. Travhästar      
    Varmblodig travare (Sverige) 270 0.97 
    Varmblodig travare (USA) 57 1.00 
    Standardbred, pacer (USA) 40 1.00 
    Fransk travare (Frankrike) 47 0.77 
1Dessa inkluderar ej de hästar som användes i GWA-studien och replikerar därför tidigare 
resultat.  
n= antalet testade hästar, p(A)= frekvensen av mutationen 
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