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Hästen i Sverige

• Ca 360 000 hästar i Sverige

• Flest hästar finns i Skåne

• 76% i större tätorter / tätortsnära områden

• Hästsporten-näst största sporten i Sverige

• Ger Sverige öppna landskap

• Fostrar goda ledare

• Lika villkor - jämställdhet

• Ridterapi

• Sänkta stresshormoner

-men allergier…



Hästallergi

• 3,4-6,1% av befolkningen

• Sensibiliserad utan direktkontakt 

• Yrkeskontakt 3.6-16,5%          
(tex. veterinärer, bönder..)



Allergener från hästen
-små proteiner som kan ge en allergisk reaktion

-mjäll,stöv, saliv mm
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Korsreaktivitet

• Lipocalins

• Albumins
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Spridning av hästallergen

(Equ c x) i miljön

-Höga halter i stall men sjunker snabbt med avståndet 

- Hästallergen spreds upp till 200m

-Vid bra vind har man kunnat mäta låga nivåer upp till 500 m

-Dispersion of horse allergen in the ambient air, detected with sandwich ELISA, 

Emenius et al., 2001.

-Detection of horse allergen around a stable, Elfman et al., 2008.

--Dispersion of horse allergen from stables and areas with horses into homes, 

Emenius et al., 2009.

-Use of 3-D Dispersion Model for Calculations of Distribution of Horse Allergen and 

Odor around Horse Facilities, Haeger-Eugensson et al., 2014.

Equ c xEqu c x Equ c x Equ c x Equ c x Equ c x



Spridning av hästallergen

(Equ c x) i skolor
-Hästallergen hittades i alla klassrum i Sverige men inte i 

Kina, endast ett positivt prov i Korea

-Högre halter hästallergen i klassrum där eleverna hade 

regelbunden hästkontakt 

-Current asthma and respiratory symptoms among pupils in relation to dietary factors

and allergens in the school environment, Kim et al., 2005.

-Measurement of horse allergen (Equ c x) in schools, Merrit et al., 2011.

Equ c x



Allergenfria/säkra hästraser

-finns det?

The Bashkir horse The American Curly horse



American curly
Horse Allergy: Curly Horses Allow Horse Allergic Riders To 

Ride Again (Mitlehner W et al., 2015)

• Syftet med studien var att se om hästallergiska ryttare, som givit 

upp ridning tidigare pga allergi (symptom som rinit, astma, 

eksem), skulle kunna återuppta ridning igen.

• 40 st patienter följdes under 37 månader 

• 4 st. renrasiga Curly hästar + 1 st Ridponny

• Slutsatsen av den här studien visade att ju längre patienterna 

(37/40) red på Curly hästar ju lägre var de observerade allergiska 

reaktionerna. 

• Efter dom 3 åren så kunde man även se att allergiska reaktioner 

mot ”vanliga hästar” var borta hos några av patienterna. 

• Hypoallergenic egenskap hos Curly hästar?



Lower allergen levels in hypoallergenic Curly Horses? A 

comparison among breeds by measurements of horse 

allergens in hair and air samples.

(Zahradnik E. et al., 2018)

- Jämföra 32 olika hästraser med fokus på om Curly rasen är hypoallergen

- Samlade in 224 hårprover från borstning av hästar medan personerna 

var utrustade med filter i näsan

-Analys av halten Equ c 1 och Equ c 4 i både hår och luftprover

-Resultat: hingstar högre halter men stor variation mellan individer

-Curly hästen hade inte lägre allergenhalter än de andra raserna i studien, 

varken i luft eller hårproverna.

”The reason why horseallergic patients have fewer or even no 

symptoms while handling this special breed remain unclear

and need further investigation”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zahradnik%20E%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30540798


Målsättning

• Karaktärisering av allergenprofilen 10 hästraserna

• Identifiering av nya hästallergener .

• Utveckling av diagnostiska ELISA test för 

kvantitativ bestämning av hästallergen (Equ c1-c4)

• Framtagning av diagnostiska test för 

komponentupplösta IgE profiler hos allergiska 

patienter-för personliga rekommendationer.

.



Levels of Horse Allergen Equ C 4 in Dander and Saliva from 

Ten Horse Breeds.

Victor et al., Clinical & Experimental Allergy 2019

Equ c 4
-17 kDa Latherin

-77% hos hästallergiska  

patienter 



Study population (170 hästar)
252 provtillfällen (87 ston, 27 hingstar, 56 valacker)

• American Curly (AC)

• American Quarterhorse (AQ) 

• Gotland pony (G)

• Icelandic horse (I)

• North Swedish horse (N)

• Russian Bashkir horse (B)

• Shetland pony (SP)

• Standardbred (S)

• Swedish warmblood (SWB) 

• Thoroughbred (T)



Insamling av allergen 

2013 / 2014

• Stöv-ryktborste slås av i petriskål

• Saliv- bomulstuss i munnen 

(salivette®)

• Urin- plastbehållare



Equ c 4 / µg protein

Stöv                          Saliv

Figurerna visar deskriptiva data över halten Equ c 4 / µg protein
Bönorna representerar de olika raserna 
Rosa prover insamlade 2013 resp. blå insamlade 2014 
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Slutsats

• Equ c 4 fanns i alla stöv och salivprover

• Högre halter i stöv än saliv

• Variabilitet både mellan individer och raser

• Hingstar höga nivåer oavsett ras både i saliv och stöv      

-liknande resultat för hankatter och hos gnagare

• Även om vi för Equ c 4 ser ut som att det inte är någon 

skillnad mellan raserna så kan det ändå skilja i 

allergenprofilerna hos hästen



Tack för er tid

-frågor?


