
2020. április | Lovas Nemzet | 35 

Tudomány

Az arab lovak elegáns, finom mégis szervezetileg szilárd, kitartó lovak. Származásukat  évszázadok, ha nem 

ezredévek óta számon tartják. Vérvonaluk nemes és tudjuk, a vér kötelez. Hát még a DNS!

A genetikai betegségek sem újak. Mindig voltak, de amíg a „hobbi-tenyésztés”, vagyis a nem katonai lóte-

nyésztés gyakorlata el nem terjedt, a következetes tenyészkiválasztás (szelekció) gátat szabott a tömeges 

bajoknak.  Újabban pedig egy fontos változás történt: láthatóvá, vizsgálhatóvá váltak az eddig láthatatlan, 

rejtett hordozók. Így, ez a két tényező két gyökeres, de nem túl bonyolult változást követel a tenyésztésben:  

vizsgálatot és a hordozók kivonását a tenyésztésből. 

Arab lovak genetikai betegségei

A vér kötelez

Közepesen ritka betegség. Az érintett 

lovak születéskor egészségesnek tűnnek, 

de opportunista („az alkalmat kihaszná-

ló”, tehát az egészséges lovakban is meg-

található, de azokban betegséget nem 

okozó baktérium általi) fertőzésekben – az 

immunrendszer elégtelen működése mi-

att – 3 hónapos koruk körül elpusztulnak. 

Az első három hónapban a csikót még az 

anyatejjel kapott ellenanyagok védik az 

ilyen fertőzésektől, de mikorra már a sa-

ját, fiatal szervezetnek kéne átvenni a 

védekezést a mutáció által tönkretett 

immunrendszer nem működik. Ilyenkor 

a hétköznapi fertőzések – amelyek nem 

jelentenek problémát az egészséges vé-

dekező rendszernek (pl: a tüdőgyulladást 

okozó pneumococcus) – megölik a csikót. 

Ami rettenetes kilátás egy szép, formás, 

ígéretes csikónál!

A mutáció egy 5 bázispáros, ún. törlődé-

ses mutáció a B-limfociták felismerő 

képességét biztosító génben található. 

Ez a variábilis DNS-szakasz biztosítja az 

„idegen behatolók” felismerését, még 

akkor is, ha előtte a szervezet még nem 

találkozott velük. 

Ez azért különösen szerencsétlen mutá-

ció, mert a kieső DNS-szakasz 5 bázispár 

hosszúságú, azaz hárommal nem osztha-

tó. Ezért nem csak néhány aminosav esik 

ki a kódolt fehérjéből, ami talán nem 

volna tragikus, de a „leolvasási keret” is 

elcsúszik, és értelmetlen, hibás aminosa-

vak épülnek be a fehérjébe, majd hama-

rosan egy STOP-jel is becsúszik a hibás 

kódok közé és a fehérjeszintézis leáll. Így 

az egész – az immunrendszer számára 

szükséges, létfontosságú – fehérje kiesik, 

hiányozni fog!

Ez a végzetszerű örökletes betegség az 

arab lovak mellett emberekben, kutyák-

ban és egerekben is előfordul. Az ember 

csontvelő-átültetéssel gyógyítható, a költ-

ség a megmentett élet érdekében vállal-

ható, de kísérletként, egy esetben csikón 

is sikeresen végrehajtották a csontvelő 

átültetést.

A SCID története

A betegséget egy az USA-ban, az 1920-as 

években szolgálatban álló ménre tudják 

visszavezetni, amelyet az ottani törzs-

könyvben is csupán egy ősi sorral tarta-

nak számon, tehát a betegség pontos 

eredete a ködbe vész.

Először McGuire írta le 1973-ban az im-

munszervek elzsírosodását az elpusztult 

arab csikókban. Nem immunsejtek, ha-

nem zsírsejtek voltak ugyanis az 

SCID (Severe Combined Immune Disease, súlyos kombinált immunbetegség)

A vizsgálat nem túl drága, de a hordozó szükséges kivo-

nása tenyésztésből igen nehéz, húsbavágó döntés lehet! 

Szükséges, mert a rejtett hiba, a genetikai betegség még 

jogilag, anyagilag is súlyos következményekkel járhat! Az 

új PTK szerint (az állatszavatossági kérdésekről, adásvétel-

ről szóló 2013. évi V. törvény 6:157-6:167. §) az eladónak a 

vételár visszatérítésével vissza kell vennie a lovat, még ha 

évek múltával készül is a kórmeghatározás, de a rejtett hiba 

már az eladás pillanatában is fenn állt!

Az arab lovakkal kapcsolatban a 2013-ban kiadott Horse 

Genetic c. könyv (E. Bailey, S. A. Brooks) három örökletes 

betegséget említ: SCID, LFS, CA. 

Törlődéses mutáció az arab lovak SCID betegségében 

►



36 | Lovas Nemzet | www.lovasnemzet.hu

Tudomány

immunszervekben. Megállapították, 

hogy ez nem az ivari, hanem testi kro-

moszómán öröklődik, és hogy hasonlít 

az emberi SCID-betegségre. Az 1990-es 

Arab lovak LFS- és CA-betegsége

évek végére, az eszközök fejlődésével már 

molekuláris módszerekkel is lehetséges-

sé vált a hordozók azonosítása.

Napjainkban mindenhol mentesítés fo-

lyik a hordozók kiszűrésével. Ennek első 

lépése, a hordozó tenyészmének kizárása 

már mindenhol befejeződött, most a hor-

dozó kancák keresése következik.

LFS (Lavender Foal Syndrome, levendu-

lacsikó-betegség) 

A kültakaró színe vagy még inkább a 

normális pigmentáció hiánya sokszor 

jelzője a genetikai betegségeknek, példá-

ul a fehér paint csikók halálos, genetikai 

LWFS-bélbetegsége (Lethal White Foal 

Syndrome), de a fehér boxerek és a fehér 

bichon ölebek súlyos örökletes betegsége-

ire is figyelmeztethet. A rodéziai ridgeback 

kutyafajtának is egy hasonlóan „hígult”, 

fakó szőrszínnel kapcsolt genetikai be-

tegsége van.

Az arab csikók LFS-betegsége (bár Ottlik 

Géza mást gondolna erről a rövidítésről) 

a kültakaró színével áll kapcsolatban, 

mert a lilás szín az arab csikókban a be-

tegség markere, genetikailag kapcsolt, 

jelző tulajdonsága. Az ilyen színű csikók 

nagy valószínűséggel LFS-betegségben 

szenvednek. A betegséget az ezerkilenc-

százötvenes években figyelték meg elő-

ször az egyiptomi arabló-állományban, 

de végül csak 2005-ben írták le egy szak-

lapban még CCDL (Coat Colour Dilution 

Lethal, halálos szőrszínhígulás) néven, 

ugyanis néhány érintett csikó nem leven-

dula színű.  

A beteg csikók színe világos ezüstös vagy 

világos levendula színű lehet. De ijesz-

tőbbek a betegség idegrendszeri tünetei: 

a lábra állni képtelen csikó rohamszerű-

en jelentkező görcsösen hátravetett, „csil-

lagvizsgáló” (ophistotónusos) fejtartása. 

A rohamok és a görcsök alapján föltéte-

lezhető, hogy epilepszia van az idegrend-

szeri tünetek hátterében. A tünetegyüt-

teshez néha vízfejűség is társul.

A kórok a MYO5A-gén 1 bázispáros, 

törlődéses mutációja, mely homozigóta 

formában kialakítja a betegséget. Tehát 

csak akkor lesz beteg a csikó, ha a kanca 

és a mén is hordozója volt heterozigóta 

formában a betegségnek.

Az LFS-es csikóknak röviddel a születé-

sük után eutanázia lesz a sorsuk, hiszen 

normális életre képtelenek.

LFS-csikó a jellegzetes hígult színnel, és a csillagvizsgáló 

fejtartással © Dr Yael Giora - CA (Cerebellar Abiotrophy,  

kisagyi sejtpusztulás)

A CA első leírása 1966-ban készült, de 

akkor még kisagyi hipopláziának nevez-

ték a betegséget. Ekkor még vírusfertő-

zésre gyanakodtak a kisagy egyik fontos 

sejttípusa pusztulásának hátterében. Ma 

már tisztázott, hogy a kisagyi sejtpusztu-

lás recesszív, autoszomális örökletes be-

tegség. Tehát itt is csak akkor születik 

beteg utód ha mindkét szülő hordozza a 

betegséget.

A betegséget megjelenése az 1930-as 

évekre tehető, egy „széles körben hasz-

nált, jelentős” ménhez kötve, amelynek 

sajnos homályba veszett a neve.

A csikók fél éves koruk előtt már mutat-

ják a tüneteket, melyekből sajnálatosan 

nem gyógyulnak meg: a fejük görcsös 

tartása, bénulás, evezésszerű járás a mell-

ső lábak merev tartása miatt, talajon tág 

állás, sőt gyakran felborulnak, elesnek a 

csikók az egyensúlyozás zavara miatt. 

Pontos diagnózist csak boncolással kap-

hatunk, amikor fény derül a kisagyban 

található fontos sejttípus látványos pusz-

tulására. Ezek a sejtek szabályozzák a 

mozgató működést a beérkező informá-

ciók alapján. Hiányukban merev tartás, 

bénulás alakul ki. A betegség súlyossága 

eltérő lehet, de lovaglásra a túlélő állatok 

sem alkalmasak.

A betegséget molekuláris szinten a 

MUTYH-gén hibás működéséhez köt-

hetjük. A mutációk csak magányos bázi-

sokat érintenek a génben és környezeté-

ben, de ezek a változások a gén által 

kódolt fehérjét és annak kifejeződését 

alapjaiban befolyásolják. Már egy-két 

bázis szerencsétlen megváltozása, mutá-

ciója is halálos betegséget okoz.

A MUTYH-gén mutációja által okozott 

hasonló betegség kutyában, macskában,  

szarvasmarhában és tyúkban is előfordul.

Az arab lovak egyéb, ritka örökletes be-

tegségei

A már idézett Baliey lógenetika könyv 

ezt a három betegséget említi, de az arab 

lovak közt előfordulnak még az egyéb 

fajtákban megtalálható betegségek is. 

Ilyen az Occipitoatlantoaxial Malfor-

mation (OAAM), a nyak és a koponya 

ízületének elváltozása; a Guttural Pouch 

Tympany (GPT), a légzsákok elváltozása 

vagy a Juvenile Idiopathic Epilepsy (JIE), 

az idővel meggyógyuló fiatalkori epilep-

szia.

A cikksorozat befejezéseként az arab 

lovak három fontos genetikai betegsé-

gének előfordulási statisztikáit muta-

tom be országok szerint, különös tekin-

tettel a magyar állomány helyzetére.

◀ 2 éves CA-beteg arab csikó „enyhe” tünetekkel:

merev fej- és nyaktartás, merev lábak, evező járás.

(forrás: Wikipédia)
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SCID A vizsgálat ideje Esetszám A hordozók aránya Hivatkozás
USA            1998 250 8,4% Bernoco, Baley
Anglia        1999 106 2,8% Swinburne és mtsai

Lengyelország
1999
2019

271
808

0%
4,7%

Terry és mtsai
Bugno-Poniewierska

Brazília      2001 205 7% Teixeira és mtsai
Szlovénia   2005 128 0% Zavrtanik és mtsai
Belgium       2006 413 6% Peelman és mtsai
Dél-Afrika 1. 2004 800 6,4% Tarr és mtsai
Marokkó 2008 199 7% Piro és mtsai
Magyarország 2008 (shagya) 32 0% Joó és Maróti-Agóts 
Dél-Afrika 2. 2009 699 3,4% Tarr és mtsai
Törökország 2014 239 0% Çinar Kul és mtsai
Irán 2015 244 0,8% Shahidzade és mtsai
CA
Dél-Afrika 1. 2004 203 13% Tarr és mtsai
Dél-Afrika 2.

Lengyelország

2009
2019

197
808

11%
9,4%

Tarr és mtsai
Bugno-Poniewierska

LFS
Dél-Afrika 2009 197 11,7% Tarr és mtsai

Egyiptom

Horvátország Lengyelország

2010
2018
2019

58
100
808

10%
9,62%
0%

Brooks és mtsai
Efendić
Bugno-Poniewierska

A genetikai betegségekről azt hihetnénk, 

hogy mindig benne voltak lovaink ge-

nomjában, örökítőanyag-készletében, és 

egy szerencsétlen véletlen folytán pont 

most keserítik a tenyésztő munkáját. De 

nem ez a helyzet. Valamikor, „mostaná-

ban” keletkeztek, egy mutációval.

A csikók színhígulásával kapcsolt halálos 

betegséget, az LFS-t például Egyiptom-

ban, az 1960-es években figyelték meg 

először, és valószínűleg az 1950-es évek-

ben jöhetett létre a genetikai örökítőanyag 

a DNS másolásának hibájaként.

Ez az eset jó példa arra, hogy a betegsé-

gek története legalább olyan fontos, mint 

a mutáció mibenlétének felderítése. 

Akárcsak a járványtanban, ahol a beteg-

ség megjelenésének nyomozása éppoly 

fontos, mint a legtöbbször már ismert 

kórok felfedése. Annak idején London-

ban, a kolera idején, 1855-ben végeztek 

először nyomozást a betegség kitöréséről, 

terjedéséről. Ezek után jogosan merül fel 

a tárgyalt betegségek történetének fon-

tossága, hisz ha részletesen megismerjük, 

hogy honnan, mikor indult, terjedt el a 

betegség, a veszélyeztetett állományt, ál-

lományokat is megtalálhatjuk. 

Az Angliában leírt esetek alapján jól azo-

nosítható az örökletes immunbetegség, 

a SCID története az 1910-es évek végén 

kezdődött. A múlt századi leírások alap-

ján a betegség a magyar állományban 

(érintett geneológiai vonalakban) is jelen 

lehet, bár hazánkban nem találtak még 

SCID-hordozó lovat, természetesen en-

nek oka lehet a rendszertelen szűrés.

A CA története észak-amerikai esetis-

mertetésekkel indult az 1930-as években, 

ahol az eredeti, arab országokból impor-

tált tenyészállomány betegségeként írták 

le. A kórszövettani elváltozások és a csi-

kók tünetei egyértelműen azonosítják a 

betegséget. Azt, hogy a betegséget első-

ként hordozó, „divatos” mén pontosan 

melyik volt, nem sikerült kiderítenem. 

Annak esélye, hogy a magyar állomány 

érintett, fennáll, de eddig nem diagnosz-

tizálták hazánkban. A CA-val kapcsolat-

ban  az is figyelemre méltó, hogy Ame-

rikában, olyan fajtákban, ahol az arabokat 

használtak keresztezésre, nemesítésre, 

már meg is jelent a betegség. A 31 fajta 

közül, amelyeket erre vizsgáltak, a 

bashkir póni, a trakéneni és a welsh póni 

már hordozta az araboktól kapott CA-

betegséget.

Az LFS az egyiptomi arab telivérben je-

lent meg az 1950-es években, majd a ’70-

es, ’80-as években az észak-amerikai ál-

lományban is észlelték. A törzskönyvek 

adatai alapján, annak esélye, hogy a ma-

gyar állományban jelen van, elenyésző.

A szűrővizsgálatok eredményei

A SCID-vizsgálatok eredményei alapján 

látszik, hogy a legtöbb hordozó ló a be-

tegség kialakulásának helyén található. 

A másik tanulság, hogy az esetszám nö-

velésével a hordozók megtalálásának 

esélye és a vizsgálat megbízhatósága is 

nő. Éppen ezért nem szerepel a kimuta-

tásban egy 2011-es ukrán vizsgálat, ahol 

a minta csupán 11 ló volt. A magyaror-

szági vizsgálat 38 lova Joó Zsófia tudo-

mányos diákköri dolgozatában közölt 

vizsgálat alapján bizonyult egészséges-

nek, de itt csak shagya arab lovakat szűr-

tünk.

A 2019-es lengyel cikkben (Bugno-

Poniewierska) az elvégzett, állomány 

szintű genetikai szűrések eredményeit 

ismertetik. Leírják, hogy az állományban 

korábban nem észlelt (Terry, 1999) mu-

táns SCID allélok lengyelországi megje-

lenése egy nem régen importált ménhez 

köthető. A cikk végén a genetikai teszte-

lés kiemelkedő fontosságáról beszél a 

tenyészállatok beszerzése esetében! 

Az örökletes betegségek többé nem 

láthatatlanok, hiszen ma már mole-

kuláris genetikai módszerekkel vizs-

gálhatók. Gyógyításuk viszont egy-

előre csak álom, ezért tesztelnünk, 

selejteznünk(!) és fegyelmezetten 

tenyésztenünk kell!

Egy hivatalos SCID teszt ára, egy akk-

reditált magyar laborban, a Seqomics-

nál, Mórahalmon 10.000 forint. 

Ennyit biztosan megér a következő, 

egészséges generáció!

Maróti-Agóts Ákos

(A cikksorozat megírásában tanárom és 

munkatársam, dr. Jávorka Levente és a 

jogi kérdésekben dr. Parlagi Mátyás a 

volt segítségemre.)

A genetikai betegségek története


