
Az elmúlt pár hónapban a WAHO tudomására jutott, hogy a tagszervezetek egy kis csoportja a 

közeljövőben azt tervezi, kötelező szűrést vezet be az arab lovakat érintő SCID (Severe Combined 

Immunodeficiency Disorder), CA (Cerebellar Abiotrophy), LFS (Lavender Foal Syndrome) nevű 

betegségekre; vagy minden örökletes rendellenességre kiterjedően, melyre létezik labordiagnosztikai 

eljárás. 

A WAHO Ügyintéző Bizottsága elismeri, hogy ez egy nagyon fontos, a világ arabló tenyésztését érintő 

témakör, és mint ilyen a következő közgyűlés egyik fő napirendi pontja lesz. Továbbá életbevágóan 

fontosnak tartja a Bizottság azt is, hogy a tagszervezeteknek lehetőségük legyen nemzetközi szinten 

megvitatni a témát, méghozzá azelőtt, hogy bármely tagszervezet előírná a szóbanforgó teszteket és 

publikálná azok eredményeit. Amennyiben szükséges, a regisztrációs szabályok megváltoztatása 

vagy kiegészítése a soron következő WAHO Közgyűlés alkalmával fog történni. 

A WAHO Ügyintéző Bizottsága le kívánja szögezni, hogy a szervezet történetének kezdeti pillanataitól 

kezdve mindent megtett annak érdekében, hogy tagjaink megismerhessék a fajtát érintő genetikai 

rendellenességeket. A szakterület nemzetközileg legelismertebb szaktekintélyei közül többen is 

beszéltek e témákról a konferenciák alkalmával. A WAHO honlapjáról is letölthetőek a részletes 

cikkek, és egy ideje a hírlevelek is foglalkoznak a kérdéssel. 

Fontos tudni, hogy a SCID, CA és LFS -melyek ma már tesztelhetőek- mind autoszomális, recesszív 

módon öröklődő betegségek, amely azt jelenti, hogy hordozóik tünetmentesek és semmilyen káros 

kihatás vagy teljesítménycsökkenés nem figyelhető meg esetükben. Beteg csikó csak két hordozó 

egyed párosításából születhet. Azonban a kutatók évtizedes kitartó munkájának köszönhetően mára 

léteznek elérhető tesztek, melyek eredményeit a tenyésztők szintén felhasználhatják a párosítás 

kialakításakor figyelembe veendő számos szempont egyikeként. 

Más, a fajtát szintén érintő örökletes megbetegedések kimutatására –pl. JES (Juvenile Epilepsy 

Syndrome), GPT (Guttural Pouch Tympany), OAAM (Occipital Atlanto-Axial Malformation)- még nincs 

labordiagnosztikai módszer.  

A WAHO Ügyintéző Bizottsága emiatt rendkívül fontosnak tartja, hogy a társszervezetek minden 

lehetőséget megragadva kellőképpen informálják és képezzék tenyésztőiket a fenti betegségekkel 

kapcsolatban létező tesztekről annak érdekében, hogy a hordozók hordozókkal való párosításait 

könnyebben megelőzhessék. 

Hasonlóan fontosnak tartja a Bizottság, hogy a hordozó lovakat sem közvetve, sem közvetlenül nem 

érheti semmilyen hátrányos megkülönböztetés annak érdekében, hogy a populáció génállományában 

kisebb szerephez jussanak és ezzel esetleg más előnyös tulajdonságok génjei is háttérbe kerüljenek, 

vagy további nemkívánatos gének túlsúlyba jussanak. Ugyanígy fontos elkerülni a hordozók 

démonizálását is, amely állatjóléti problémákhoz vezetne. Azt is fontos kiemelni, hogy a CA tesztje 

jelenleg egy indirekt kimutatáson alapuló módszer. Továbbá a laborok többsége nem is végzi mind a 3 

szűrést, illetve a jelenlegi rendszer magánlaborokat vesz igénybe a tesztek elvégzésére, és a laborok 

gyakran olyan mintákat kapnak a tengeren túlról, melyeket gazdáik gyakran egyedazonosításra 

alkalmatlan formában küldenek be. Továbbá ezek a tesztek még nem érhetőek el valamennyi WAHO 

tagállamban. 

A WAHO Ügyintéző Bizottsága legutóbbi ülése alkalmával részletesebben foglalkozott kérdéskörrel, 

az önkéntes tesztelés és nyilvánosságra hozatal gondolatának támogatásával névtelenül az alábbi 

döntéseket hozta: 

- a tagszervezetek nem teszik kötelezővé a SCID, CA és LFS teszteket 

- A WAHO biztosítja, hogy a tesztek elvégzésére utaló jelzés nem kerülhet a regisztrációs 

igazolásokra, lóútlevelekre, méneskönyvekbe sem nyomtatott, sem elektronikus kiadásaikban sem 



- A felnőtt hordozó egyedek nem szabad kizárni a tenyésztésből 

- Semmilyen csikó regisztrációját nem szabad megtagadni e tesztek hiányára való hivatkozással 

- Az önkéntes tesztelés és nyilvánosságra hozatal támogatandó 

- Hordozó tenyészállatok (különösen a mének) használatáról a tagszervezetek nem beszélhetik le 

aktív módon tagjaikat 

- A tagszervezeteknek extra erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy tagjaik megfelelően 

megismerhessék e rendellenességeket és a szűrési lehetőségeket ezzel lehetővé téve számukra a 

problématikus párosítások számának csökkentését 

- A WAHO folytatni fogja saját erőfeszítéseit, hogy tagszervezeteit és a szélesebb közvéleményt 

informálja e kérdésben 

 

A WAHO Ügyintéző Bizottsága továbbá azt ajánlotta, hogy az Amerikai AHA Egyesület etikai 

szabályzata -mely már évek óta hatályos és folyamatosan fejlesztik- megfontolandó példa lehet a 

többi regisztrátor számára: "A tagok nem ajánlhatnak reprodukcióra képes ismerten SCID, LFS illetve 

CA hordozó egyedet tenyésztésre, megvételre vagy bérlésre anélkül, hogy erre a tényre valamennyi 

az ügyletben érintett fél figyelmét fel ne hívnák. Minden kancatulajdonos akinek SCID, LFS vagy CA 

megbetegedést mutató csikója születik, haladéktalanul értesítenie kell a mén tulajdonosát a csikó 

pozitív teszteredményéről és segíteni a méntulajdonost abban, hogy annak hitelességéről 

meggyőződhessen." 


