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Samenvatting 

Pigment of melanine wordt gevormd in de melanocyten, en afgegeven aan de omgevende 

keratinocyten in huid en haar (Wiersema, 1977; Searle, 1968). Er zijn twee soorten melanine: het 

zwarte eumelanine en het rode pheomelanine.  

De crème- pelskleuren worden veroorzaakt door aanwezigheid van één (palomino, buckskin, smoky) 

of twee (cremello, perlino, silversmoky) C
Cr

-allelen op het C-locus, gelegen op chromosoom 21 (Locke 

et al., 2001; Geurts, 1973). Het MATP-, of SLC45A2- gen, gelegen op dit locus, vertoont bij paarden 

met het C
Cr

- allel een mutatie, die leidt tot de substitutie van een GAT-codon (aspartaat) door een 

AAT- codon (asparagine). Hoewel het algemeen geaccepteerd wordt dat het MATP- proteïne dienst 

doet als transportproteïne van de melanosomen, is de precieze rol nog niet geheel duidelijk 

(Gunnarsson et al., 2007). Het MATP- gen is sterk geconserveerd gebleven bij verschillende 

diersoorten zoals de Medaka-vis (Fukamachi et al., 2001), de muis (Newton et al., 2001), de mens 

(Branicki et al., 2008), en pluimvee (Gunnarsson et al., 2007).  

 

Het C
Cr

-allel op het crème-locus vertoont typisch een intermediaire overerving, waarbij het in 

heterozygote toestand enkel een verdunning van het rode pheomelanine veroorzaakt, terwijl het in 

homozygote vorm zowel het pheomelanine als het eumelanine verdund (Wiersema, 1977; Cook et al., 

2008). Bij de genotypenbepaling d.m.v. fenotypische beoordeling stuit men vaak op problemen, 

aangezien de crème- fenotypen niet altijd duidelijk tot uiting komen in het signalement (Mariat et al., 

2003). Moleculaire testen hebben in dit geval de voorkeur.  

 

 

Abstract 

The cream coat color of the horse is controlled by the MATP- gene on horse chromosome 21 (Mariat 

et al., 2003). The G to A transition in exon 2 causes a partial or total dysfunction of the encoded 

protein, which leads to the well known diluted fenotypes of the palomino, buckskin, cremello, and 

perlino. The C
Cr

- allele (cremello) has incomplete dominance in expression (Cook et al., 2008). The 

heterozygote’s show only a dilution in red pheomelanin, whereas homozygote’s are diluted in both 

pheomelanin and eumelanin. Genotyping can best be done by molecular testing, since the cream coat 

color cannot always be well recognized (Mariat et al., 2003). 

Key words:  MATP -  Cream – horse – dilution - genetics
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1. INLEIDING 

 

In de paardenfokkerij wordt er veel aandacht gehecht aan de uiterlijke verschijning van de dieren. Zo 

zijn er reeds sinds lange tijd populaire pelskleuren, en kleuren die juist vermeden willen worden. Over 

het algemeen wordt er gesteld dat de gouden palomino-, en buckskin- kleuren erg gewenst zijn, terwijl 

de cremello-, en perlino- patronen juist als onaantrekkelijk worden beschouwd. Om als paardenfokker 

hierop te kunnen inspelen is een correcte genotypering van de paarden, en een grondige kennis van 

de overervingspatronen natuurlijk noodzakelijk. Het identificeren van de oorzakelijke genen 

verantwoordelijk voor deze pelskleuren is hiervoor van cruciaal belang.  

 

De basisprincipes van de pigmentvorming, of melanogenese, zijn al zeer lang bekend (Searle, 1968). 

Ook wordt er reeds sinds lange tijd onderzoek gedaan naar de kleurgenen van mens en dier. De muis 

heeft hierbij een prominente rol gespeeld, en onderzoek bij deze diersoort heeft dan ook frequent 

geleid tot de ontdekking van pigmentatiestoornissen bij de mens en verschillende diersoorten 

(Lehman et al., 2000). Na de identificatie van de basisgenen, zoals agouti en extensie, is later de 

nadruk gelegd op het onderzoeken van de genen die aan de basis liggen van zeldzamere kleuren: de 

crème- kleuren. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1. CRÈME-GEN FENOTYPEN 

De typische crème haarkleur van een paard is het resultaat van complexe interacties tussen 

verschillende pelskleurgenen. Onder invloed van een aantal kleurgenen verwerft het paard een 

basiskleur, waarop door inwerking van bijvoorbeeld dilutiegenen, nog modificaties kunnen worden 

aangebracht. Zo verwerft het paard dan zijn uiteindelijke pelskleur.  

 

2.1.1. De basis pelskleuren 

Ongeacht de fenotypische verschijning is ieder paard in eerste instantie vos, zwart of bruin (Geurts, 

1973; Wiersema, 1977; Thiruvenkadan et al., 2008).  Genetisch wordt dit bepaald door slechts 2 

genen: het Agouti-gen, en het Extensie-gen. 

 

Agouti-gen 

Dit gen bepaalt de lokale verdeling van eumelanine en pheomelanine binnen in elk haar (Geurts, 

1973). Het typische Agouti-patroon bestaat uit een zwart haar (eumelanine) met een subterminale 

gele band (pheomelanine).  Hoewel dit kleurpatroon niet voorkomt in de paardenpopulatie, is het 

Agouti-gen wel actief, en regelt het de vorming van zwarte of bruine gebieden in de vacht 

(Thiruvenkadan et al., 2008).  Het gen codeert voor een proteïne, het “Agouti signalling proteine”, dat 

de activiteit van α-MSH op de melanocyten reduceert, zodat deze  pheomelanine vormen in plaats van 

eumelanine. In regio’s waar dit proteïne niet aanwezig is wordt wel eumelanine gevormd (Jackson, 

1994; Tully, 2007). 

 

Het Agouti-gen heeft 2 allelen: het dominante A-allel beperkt de verspreiding van de zwarte kleur tot 

de manen, staart en de onderbenen, terwijl het a-allel in homozygote toestand een volledig zwart 

paard tot gevolg heeft. De aanwezigheid van één of beide A-allelen geeft dus in principe een bruin 

paard (Searle, 1968). Echter het ontstaan van een zwart, dan wel bruin paard, is in de praktijk enkel 

mogelijk indien er ook een dominant E-allel op het extensie-locus aanwezig is. 

 

Extensie-gen 

Het extensie-gen is verantwoordelijk voor de verspreiding van het eumelanine, ten koste van het 

pheomelanine (Searle, 1968; Geurts, 1973). Op dit extensielocus ligt het MC1R-gen (melanocortine 

receptor 1), dat in hoge concentraties tot expressie wordt gebracht aan het oppervlak van de 

melanocyten (Robbins et al., 1993; Marklund et al., 1996). Bij aanwezigheid van een dominant allel E 

zal het hypofysehormoon α-MSH aan de MC1R kunnen binden, waardoor er eumelanine gevormd 

wordt. Dit allel E zorgt dus voor de normale distributie van eumelanine en pheomelanine, zodat het 

Agouti-gen tot expressie kan komen (Robbins et al., 1993). 

Echter bij aanwezigheid van enkel recessieve allelen e kan α-MSH niet binden aan de MC1R, 

waardoor er enkel pheomelanine gevormd kan worden, en er dus telkens voskleurige paarden 

ontstaan (Marklund et al., 1996).  
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Er is in dit geval sprake van recessieve epistasie, aangezien het recessieve allel e in homozygote 

toestand de expressie van het agouti locus volledig onderdrukt (Searle, 1968). 

 

Tabel 1. Onderlinge interacties tussen het extensie-, en agouti-locus. Naar Thiruvenkadan, 2008 

Extensie genotype    Agouti genotype   Pelskleur 

E_      A_     Bruin 

E_      aa     Zwart 

ee      A_       Vos 

ee      aa     Vos 

 

2.1.2. De crème pelskleuren 

De crème kleuren zijn verdunde varianten van de basiskleuren zwart, bruin en vos.  Deze verdunning 

wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een C
Cr

-allel op het C-locus (Colour- of Crème-locus) 

(Castle, 1948; Geurts, 1973; Locke et al., 2001). Naargelang er één of twee C
Cr

-allelen aanwezig zijn, 

spreekt men van enkelvoudig, dan wel, dubbel verdunde kleuren (Wiersema, 1977). Hoewel ook de 

Albino-serie met een C (Colourless) wordt aangeduid, gaat het hier in feite om twee verschillende 

genen die op verschillende chromosomen zijn gelegen. 

 

2.1.2.1. Enkelvoudig verdunde kleuren: CC
Cr 

Bij aanwezigheid van het cremello-allel  (C
Cr 

) in heterozygote toestand wordt voornamelijk het 

pheomelanine aangetast. Op het zwarte eumelanine heeft het allel vrijwel geen effect (Adalsteinsson, 

1974; Locke et al., 2001). 

 

Palomino (isabel) 

De palomino bezit een gele pelskleur, variërend van crème tot oranje (Castle en Singleton, 1961; 

Geurts, 1973). Het meest karakteristieke kenmerk is echter de zeer lichte, tot witte kleur van manen 

en staart. Deze lichte kleur behang impliceert dat er ook bij de palomino geen dominant E-allel 

aanwezig is, en dus dat het hier gaat om een verdunde vos (Adalsteinsson, 1974).   

 

Buckskin (valk) 

Bij deze paarden bezit de vacht een grauwbruine tot bruingele kleur (Geurts, 1973). De kleur kan 

enigszins overeenkomen met palomino’s, echter de buckskin paarden hebben een zwart gekleurd 

behang, en zwarte onderbenen. Een buckskin is dan ook een verdund bruin paard (Adalsteinsson, 

1974).  

 

Smoky (muisvaal) 

Smoky is de verdund zwarte kleur, en deze is te beschrijven als zwart met een grijsblauwe glans 

(Geurts, 1973). De kleur is echter vaak niet goed van zwart te onderscheiden (Wiersema, 1977). Ook 

kan de kleur zeer sterk op zwartbruin, of zeer donker buckskin lijken (Geurts, 1973).  



- 5 - 
 

Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat de aanwezigheid van één crème-

verdunningsgen geen, of weinig zichtbaar effect heeft op de zwarte pelskleur.  

 

2.1.2.2. Dubbel verdunde kleuren: C
Cr

C
Cr 

Indien het cremello-allel in homozygote toestand voorkomt, zullen zowel het pheomelanine als het 

eumelanine verdund worden (Cook et al., 2008; Locke et al., 2001). 

 

Cremello 

Deze paarden bezitten een crèmekleurige tot roomwitte pelskleur en een roze huid (Geurts, 1973; 

Wiersema, 1977). Tevens zijn de hoeven licht gekleurd, en de ogen blauw. De kleur van de cremello 

is niet zo intens wit als witgeboren paarden, en er kunnen op de pels soms nog witte aftekeningen te 

zien zijn (Wiersema, 1977). De cremello is een dubbel verdunde vos (Castle and Singleton, 1961). 

 

Perlino 

De kleur van de perlino is soortgelijk als die van de cremello. Ook hier gaat het om een min of meer 

ivoorkleurige vacht, roze huid, en blauwe ogen (Thiruvenkadan et al., 2008). De manen en staart zijn 

echter donkerder gekleurd dan de vacht, en de perlino is dan ook een dubbelverdund bruin paard 

(Castle and Singleton, 1961).  

 

Silversmoky (bleekvaal) 

Deze dubbel verdunde zwarte pelskleur geeft een vuilcrème kleur met iets donkerder behang (Geurts, 

1973).  Over het algemeen is de kleur niet tot nauwelijks te onderscheiden van perlino, zodat meestal 

wordt gesteld dat een perlino zowel een verdund bruin, als een -zwart paard kan zijn (Thiruvenkadan 

et al., 2008). 

Tabel 2. Genotypes voor verschillende pelskleuren bij crème- paarden. Naar Thiruvenkadan, 2008, en 

Wiersema, 1977. 

Fenotype      Locus       

 

       E A  C 

Palomino      ee -  CC
Cr 

Buckskin      E- A-  CC
Cr 

Smoky       E- aa  CC
Cr

 

Cremello      ee -  C
Cr

C
Cr 

Perlino       E- -  C
Cr

C
Cr 

Silversmoky      E- aa  C
Cr

C
Cr 
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2.2. DE PIGMENTATIE VAN DE VACHT 

Daar waar de pelskleurgenen de basis leggen voor de kleur, is het uiteindelijk de pigmentatie van huid 

en haar die het fenotype bepaalt. De pigmentatie is echter een complex proces, waaraan tal van 

abnormaliteiten kunnen voorkomen. Deze “afwijkende” pigmentatie zou eventueel kunnen leiden tot 

een veranderde pelskleur.  

 

2.2.1. Melanogenesis 

De biosynthese van het pigment “melanine” in de melanocyten wordt melanogenesis genoemd 

(Searle, 1968). De hoeveelheid, de vorm, en het soort melanine is bepalend voor de macroscopisch 

waarneembare kleur. 

 

2.2.1.1. Migratie van de melanocyten 

Reeds vroeg in de embryonale ontwikkeling vormen zich primaire melanoblasten uit de neurale lijst 

(Wiersema, 1977; Geurts, 1973; Sturm et al., 2001). Een aantal van deze pre-melanocyten migreert 

vervolgens naar specifieke zones op het lichaam (Geurts, 1973). Zo zijn er plaatsen op het hoofd, op 

beide zijden van het lijf en langs de staart, waar de melanoblasten initieel zullen prolifereren. Vanuit 

deze zones gebeurt er een verspreiding over de rest van het lichaam, zodanig dat uiteindelijk overal 

melanocyten voorkomen (Cattanach, 1999). Voornamelijk ter hoogte van de dermo-epidermale 

overgang bevinden zich talrijke pigmentcellen  (Wiersema, 1977; Sturm et al., 2001). Een deel van 

deze cellen zal tijdens de haarvorming terechtkomen in de bulbus van de haarfollikels, en daar hun 

melanosomen afstaan aan de cellen van de haarkegel (Thiruvenkadan et al., 2008; Wiersema, 1977). 

Zodoende worden de groeiende haren gepigmenteerd.  

 

2.2.1.2. Melaninevorming 

Melanocyten in o.a. huid en haar bezitten talrijke dendritische uitlopers die contact maken met de 

omgevende keratinocyten (Sturm et al., 2001). De melanogenese  gebeurt in de melanosomen, kleine 

organellen in de melanocyten. De melanosomen worden vervolgens doorgegeven aan de omgevende 

keratinocyten, zodat deze het meeste pigment bevatten (Searle, 1968; Wiersema, 1977; Wu et al., 

1998). 

 

Er zijn twee soorten melanine, namelijk het eumelanine en het pheomelanine (Searle, 1968; 

Wiersema, 1977; Tully, 2007). De synthese van beide soorten gebeurt door enzymatische oxidatie van 

het aminozuur tyrosine (Sturm et al., 2001).  

Bij binding van α-MSH aan de MC1R (extensie-gen)  zal de intracellulaire concentratie aan cAMP in 

de melanocyt stijgen, zodat het enzym tyrosinase geactiveerd wordt (Tully, 2007). Bij hoge 

concentraties aan cAMP zal ook de concentratie van tyrosinase in de melanocyten hoog zijn, en dit 

resulteert in de productie van eumelanine. Bij lage concentraties aan tyrosinase zal er pheomelanine 

gevormd worden (Robbins et al., 1993). 
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Ten gevolge van een missense mutatie in het MC1R-gen (e-allel) kan α-MSH niet binden aan zijn 

receptor, en zullen er slechts lage concentraties aan tyrosinase aanwezig zijn in de melanocyt. Deze 

mutatie wordt gezien bij paarden met e-allelen op het extensie-locus (Robbins et al., 1993; Marklund 

et al., 1996). De productie van pheomelanine in plaats van eumelanine in dit geval is dus 

verantwoordelijk voor het ontstaan van een voskleurig paard. 

 

Tyrosinase zal de eerste twee stappen van de melaninevorming catalyseren: de hydroxylatie van 

tyrosine tot DOPA, en de oxidatie van DOPA tot DOPAquinone (Sturm et al., 2001). Indien er een 

snelle additie gebeurt van cysteïne aan DOPAquinone, zal dit leiden tot de vorming van pheomelanine 

(Sturm et al., 2001; Tully, 2007). Via de vorming van dopachrome uit DOPAquinone  zal echter 

eumelanine gevormd worden (figuur 1). 

 

 

Fig. 1. Melanine-synthese (uit Thiruvenkadan, 2008) 

 

2.2.1.3. Distributie van het melanine 

De productie van eumelanine of pheomelanine in de melanosomen van de melanocyt resulteert in de 

vorming van eumelanosomen, dan wel pheomelanosomen. Het eumelanosoom is groot en 

ellipsvormig, en bezit een sterk georganiseerde matrix, terwijl het pheomelanosoom klein en rond is, 

met een eerder los gepakte matrix (Thiruvenkadan et al., 2008; Sturm et al., 2001).  
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Vanuit de melanocyten worden deze melanosomen getransporteerd naar de omgevende 

keratinocyten en daar met verschillende densiteit opgestapeld. Een dense stapeling geeft doorgaans 

een donkere kleur, terwijl weinig melanosomen geassocieerd wordt met lichte kleuren (Sturm et al., 

2001).  

 

De distributie van de melanosomen begint met het transport vanuit het perinucleaire deel van de cel 

naar de periferie m.b.v. microtubuli (Searle, 1968; Sturm et al., 2001).   

Aan de periferie worden de melanosomen door middel van exocytose ter hoogte van de dendritische 

uitlopers naar de keratinocyten en de cellen van de haarfollikels getransporteerd.  

 

2.2.2. Abnormale pigmentatie 

Aangezien het proces van pigmentvorming bestaat uit talrijke afzonderlijke stappen, zal een mutatie in 

één of meerdere van deze stappen aanleiding kunnen geven tot een veranderde haarkleur. 

Beïnvloeding van de melanocyten 

Indien de migratie van de pigmentcellen wordt geremd, zullen de lichaamsdelen die het verst van de 

dorsale middenlijn liggen (voeten, borst, buik) geen melanocyten bevatten (Searle, 1968; Cattanach, 

1999). Deze delen zullen dan een witte kleur vertonen.  

Genen die direct inwerken op de migrerende melanoblasten zullen deze beletten hun differentiatie te 

vervolledigen. Indien er totaal geen differentiatie plaatsvindt, ontstaat er een volledig wit paard. Echter 

als er toch enkele functionele melanocyten ontstaan, zal er enkel een dilutie optreden (Thiruvenkadan 

et al., 2008). 

 

Ook de melanocyt zelf kan afwijkend zijn. Zo zal een melanocyt met weinig dendritische uitlopers 

voornamelijk melanosomen bevatten in het centrale deel van de cel, omdat deze niet goed de cel uit 

getransporteerd kunnen worden (Markert and Silvers, 1956). Het gevolg hiervan is dat de 

melanosomen uit deze “afwijkende” pigmentcellen gesecreteerd worden in klompjes, waardoor er een 

onregelmatige verspreiding van pigment is in het haar.  Het Dilutie– gen geeft aanleiding tot dit soort 

van mutaties, en er ontstaat ook hier een paard met een lichtere haarkleur (Russell, 1948; Wu et al., 

1998). 

 

Beïnvloeding van de melaninevorming 

Het Albino-gen (C) regelt de productie van het enzym tyrosinase. Ten gevolge van mutaties op dit 

locus kan er een verminderde productie volgen van tyrosinase,  zodat er geen melanine afgezet kan 

worden in het melanosoom (Wiersema, 1977). Er zijn meerdere allelen aanwezig op dit locus, en met 

dalende dominantie zal ook de graad van pigmentatie afnemen. Bij een volledig recessief allel c op dit 

locus zal een wit paard met roze huid en ogen ontstaan: een albino (Thiruvenkadan et al., 2008). 

Beïnvloeding van de melanosomen 

Melanosomen bestaan uit melanine en eiwit. Indien de structuur van dit eiwit verandert, kan dit een 

effect hebben op de vorm van de granule, en dus ook op de haarkleur (Thiruvenkadan et al., 2008). 
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2.3. HET MATP-GEN 

De crème haarkleur bij het paard wordt veroorzaakt door een mutatie gelegen in het MATP-gen, of het 

“Membrane associated transporter protein” (Mariat et al., 2003). Andere namen voor dit gen zijn 

SLC45A2-gen (solute carrier family 45, member 2), of het AIM-1-gen (antigen in melanoma). 

 

2.3.1. Functies en eigenschappen 

Paarden met een crème-fenotype bezitten één of twee C
Cr

–allelen op het C-locus (Colour-, of Crème-

locus). De positie van dit C-locus was lange tijd onbekend, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het 

locus gelegen is op het ECA-21, het chromosoom 21 van het paard (Locke et al., 2001). Ook het 

oorzakelijk gen was onbekend, en aanvankelijk werd aangenomen dat het waarschijnlijk om een 

defect in het TYR-gen (tyrosinase) ging. Daar dit gen gelegen is op het ECA-7, bleek TYR echter geen 

kandidaat te zijn (Locke et al., 2001). In onderzoek uitgevoerd door Mariat et al. (2003) werd het 

MATP-gen geïdentificeerd als het gen verantwoordelijk voor de crème kleur bij paarden. Dit 

“Membrane associated transporter protein” codeert voor een transportproteïne (MATP-proteïne), dat 

tevens voorkomt bij o.a. muizen, mensen, en medaka- vissen (Mariat et al., 2003). Het MATP-gen en 

–proteïne vertonen steeds sterke structurele gelijkenissen tussen de verschillende diersoorten, wat 

duidt op een sterk geconserveerde functie in de melanogenese (Fukamachi et al., 2001).  

 

Het MATP-proteïne is geassocieerd met de melanosoom- membraan (Sturm et al., 2001; Fukamachi 

et al., 2001), en het bevat 12 transmembranaire domeinen (Grønskov et al., 2007; Newton et al., 

2001; Branicki et al., 2008; Gunnarsson et al., 2007; Costin et al., 2003). Het transportproteïne wordt 

enkel tot expressie gebracht in melanocyten, en is betrokken bij het transport van bepaalde 

substanties die cruciaal zijn voor de melanogenese.  

 

Hoewel het inmiddels algemeen aanvaard wordt dat het MATP-proteïne als transportproteïne een 

cruciale rol vertolkt in de melanogenese, is de precieze functie nog onvolledig gekend (Gunnarsson et 

al., 2007). Zo is er bijvoorbeeld nog onduidelijkheid over welke moleculen het proteïne nu precies 

transporteert (Fukamachi et al., 2001). Hierover bestaan verschillende hypothesen. 

 

Op de eerste plaats vertoont het MATP-proteïne sequentiële en structurele gelijkenissen met sucrose- 

transporters bij planten (Fukamachi et al., 2001; Newton et al., 2001). Hoewel het nog niet bekend is 

of-, en hoe sucrose een rol speelt bij de melanogenese, kan een mogelijke functie van MATP liggen in 

het moduleren van de glycosylering van tyrosinase in het melanosoom (Fukamachi et al., 2001). Een 

andere mogelijkheid is dat MATP een rol speelt in het reguleren van de osmolariteit van de 

melanosomen door te dienen als sucrose/proton symporter.  Indien het transportproteïne een neutrale 

suikermolecule samen met een proton transporteert, kan er een osmotisch potentiaal worden 

opgebouwd, en het volume van de melanosomen worden gereguleerd (Newton et al., 2001). Ook is er 

nog de mogelijkheid dat protonen op zichzelf belangrijk zijn voor de melanogenese. Een ander 

membraanproteïne van de melanosomen, het P-proteïne, zou in dit verband dienst kunnen doen als 
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anion-transporter, en zo samen met MATP (als proton-transporter) de pH van de melanosomen 

kunnen reguleren (Newton et al., 2001). 

 

Een heel andere, mogelijke functie van het MATP-proteïne zou liggen in het moduleren van de 

verwerking en het intracellulair transport van tyrosinase en andere proteïnen, zoals TYRP-1  

(Tyrosinase related protein 1) en Dct (DOPAchrome tautomerase), betrokken bij de melanogenese 

(Costin et al., 2003; Inagaki et al., 2006; Branicki et al., 2008). Deze proteïnen worden 

gesynthetiseerd op de ribosomen van melanocyten, en vervolgens getransporteerd door het 

endoplasmatisch reticulum en het Golgi-complex. MATP zou tussenkomen bij het dirigeren van het 

transport van de afgewerkte enzymen vanuit het trans-golgi netwerk, via vesikels, naar de type-2 

melanosomen (Costin et al., 2003).  

 

Fig. 2. Transport van melanosoom- proteïnen. (uit Costin et al., 2003) 

 

De beschreven mogelijke functies van MATP verklaren echter niet waarom juist pheomelanine 

specifiek geïnhibeerd wordt bij heterozygote paarden (CC
Cr

), terwijl er slechts een minimaal effect 

wordt gezien in de productie van eumelanine (Gunnarsson et al., 2007). De synthese van 

pheomelanine is sterk afhankelijk van het aminozuur cysteïne, terwijl lage hoeveelheden aan 

tyrosinase reeds volstaan. Een volgende mogelijke functie van MATP zou dus het transport van 

cysteïne van het cytosol naar de melanosomen kunnen zijn. Cysteïne zou belangrijk kunnen zijn voor 

de transportvesikels die tyrosinase, TYRP-1, en Dct transporteren naar de pheomelanosomen 

(Gunnarsson et al., 2007). Echter deze functie kan niet de enige zijn, daar homozygote paarden 

(C
Cr

C
Cr

) ook een inhibitie van het zwarte eumelanine vertonen (Cook et al., 2008), terwijl de 

eumelanogenese onafhankelijk van cysteïne zou gebeuren. 

 

Al met al kan geconcludeerd worden dat er nog onduidelijkheid heerst over de precieze functie van 

het MATP-, of SLC45A2-proteïne. Wel is duidelijk dat het gaat om een transportproteïne met een 

cruciale functie in de melanogenese (Branicki et al., 2008), en mutaties in het MATP-gen geven dan 

ook veelvuldig aanleiding tot afwijkingen in de pigmentvorming bij verschillende diersoorten en de 

mens.  
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2.3.2. Mutaties bij het paard 

Het MATP-gen vertoont verschillende polymorphismen (Mariat et al., 2003). De 8 SNP’s (single 

nucleotide polymorphisms) en deletiemutatie die tot op heden geïdentificeerd zijn, zijn weergegeven in 

de onderstaande figuur. 

 

Fig. 3. Polymorphismen in het MATP-gen. (uit Mariat et al., 2003). De nummering geeft de positie van 

de mutatie t.o.v. het eerste nucleotide van het betreffende exon of intron weer. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat de causale mutatie in het MATP-gen die bij crème-paarden de typische 

haarkleur veroorzaakt, in feite het SNP8 betreft (Mariat et al., 2003). Deze mutatie is gelegen in het 

72
e
 nucleotide van exon 2. De substitutie van een GAT-codon door een AAT-codon die hier optreedt, 

leidt tot een vervanging van het zure aspartaat door een neutraal asparagine in het overeenkomstige 

MATP-proteine. De mutatie treedt waarschijnlijk op in het 4
e
 transmembranair domein van het 

transportproteïne, waardoor er een verstoring kan optreden van de secundaire structuur, met een 

volledige of partiële disfunctie tot gevolg (Mariat et al., 2003; Cook et al., 2008; Inagaki et al., 2006). 

Het normale allel, met een G op positie 72, wordt het C-allel genoemd, terwijl het mutante allel met 

een A op deze plaats, het C
Cr

-allel wordt genoemd (Georgescu et al., 2007). Alle dubbel verdund, 

crème-kleurige paarden zijn dus homozygoot A/A, alle enkelvoudig verdunden zijn heterozygoot A/G, 

en alle niet-crèmekleurigen zijn homozygoot G/G (Mariat et al., 2003). 

 

De wijze waarop de G A transitie in het MATP-gen de functie van het MATP-proteine verstoord, is, 

daar de functie ook nog niet duidelijk is, nog onbekend. Er wordt verondersteld dat het aspartaat 

belangrijk zou zijn voor de functie als sucrose/proton symporter, daar dit aminozuur sterk 

geconserveerd is in deze symporters bij planten (Newton et al., 2001).  

 

Ook wat betreft de functie van het MATP-proteïne in het tyrosinase-transport zijn er afwijkingen 

gevonden bij aangetaste individuen. Costin et al. (2003) toonden aan dat melanocyten bij deze 

individuen voortdurend donkere vesikels secreteren, die ogenschijnlijk tyrosinase, TYRP-1, en Dct 

bevatten. Tyrosinase wordt in gelijke hoeveelheden gesynthetiseerd in mutante-, en wild-type 

melanocyten, echter de activiteit van dit cruciale enzym in de mutante cellen is slechts 20% t.o.v. deze 

in wild-type melanocyten. Hoewel ook het aantal melanosomen en melanocyten normaal is,  zijn de 

melanosomen kleiner, onregelmatig van vorm, en minder gepigmenteerd dan in wild-type melanocyten 

(Lehman et al., 2000). Er wordt aangenomen dat tyrosinase (en TYRP-1 en Dct) dus juist wordt 

gesynthetiseerd en verwerkt in het ER en het Golgi-complex, maar dat er door een abnormaal 

transport naar de melanosomen een groot deel van de enzymen gesecreteerd wordt uit de mutante 
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melanocyten (zie figuur 2.) (Costin et al., 2003; Gunnarsson et al., 2007; Inagaki et al., 2006). Slechts 

weinig actief tyrosinase bereikt de melanosomen, met als gevolg dat er voornamelijk matig 

gepigmenteerde, immature melanosomen worden aangetroffen in gemuteerde melanocyten. Dit 

verklaart ook waarom er slechts sprake is van een hypopigmentatie bij crème-paarden, i.p.v. een 

volledig gebrek aan pigment dat gezien wordt bij albinisme (Costin et al., 2003).  

 

2.3.3. Mutaties bij andere diersoorten 

Het MATP-, of SLC45A2-gen speelt bij verschillende diersoorten en de mens een belangrijke rol in het 

voorkomen van natuurlijke variaties in de pigmentatie van huid en ogen (Gunnarsson et al., 2007; 

Mariat et al., 2003). Mutaties in dit gen zijn inmiddels aangetoond bij o.a. medaka-vissen, de mens, de 

muis, pluimvee en het paard.  

 

2.3.3.1. Mens: OCA-4 

Bij de mens is het MATP-gen één van de belangrijkste genen van invloed op de pigmentatie (Branicki 

et al., 2008). Het gen bestaat uit 7 exons, en is gelegen op chromosoom 5p (Grønskov et al., 2007). 

Het MATP-proteïne bestaat uit 530 aminozuren, en bevat 12 transmembranaire domeinen. 

Verschillende SNP’s in het MATP-gen zouden bij de mens verantwoordelijk zijn voor normale variaties 

in de pigmentatie, zoals bijvoorbeeld deze tussen verschillende etnische groeperingen (Tully, 2007; 

Branicki et al., 2008).  Daarnaast is het gen vooral ook van belang daar het een vorm van albinisme 

kan veroorzaken, namelijk het oculocutaan albinisme type 4 (Newton et al., 2001; Inagaki et al., 2006; 

Costin et al., 2003). 

 

Oculocutaan albinisme is een groep van genetische afwijkingen, waarbij er een gegeneraliseerde 

hypopigmentatie is van haar, huid, en ogen (Inagaki et al., 2006; Grønskov et al., 2007; Newton et al., 

2001). Er zijn verschillende vormen van OCA, maar enkel OCA-4 zou veroorzaakt worden door 

mutaties in het MATP-gen. Alle vormen worden overgeërfd als autosomaal recessieve aandoeningen 

(Grønskov et al., 2007; Inagaki et al., 2006). Fenotypisch zijn de verschillende vormen niet altijd van 

elkaar te onderscheiden, voornamelijk OCA-2 vertoont klinisch sterke overeenkomsten met OCA-4. Bij 

beide vormen kan de pigmentatie van huid en iris variëren van volledig gebrek aan pigment, tot enige 

pigmentatie met bruin haar en bruine ogen (Inagaki et al., 2006). In tegenstelling tot bij OCA-1A 

worden roze ogen vrijwel niet aangetroffen bij deze vormen van oculocutaan albinisme. Verdere 

oogaandoeningen geassocieerd met een gebrekkige pigmentatie tijdens de ontwikkeling van de ogen 

zijn o.a. een afwijkend verloop van de oogzenuwen, nystagmus (oogtrilling), strabismus (scheelzien), 

en verminderde gezichtsscherpte (Newton et al., 2001). De hypopigmentatie van de huid leidt tot een 

vergroot risico op het ontwikkelen van huidkanker.  

 

2.3.3.2. Muis: Underwhite 

Onderzoek bij de muis heeft reeds frequent geleid tot de identificatie van pigmentatiestoornissen bij de 

mens en andere diersoorten (Lehman et al., 2000). Ook bij de ontdekking van MATP-mutaties heeft 

de muis een belangrijke rol gespeeld.  
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Het underwhite-gen (uw-gen) is bij de muis gelegen op chromosoom 15, in een regio die overeen lijkt 

te komen met ECA-21 van het paard (Locke et al., 2001). Het underwhite locus bevat meerdere 

allelen die reeds lang geassocieerd worden met gegeneraliseerde hypopigmentatie (Newton et al., 

2001). Het originele uw-allel is recessief, en uw/uw-muizen vertonen een licht beige pelskleur met een 

zeer witte ondervacht (Lehman et al., 2000). De ogen zijn roze bij de geboorte, maar worden 

donkerder bij toenemende leeftijd. Ook de uw
i
- en uw

d
- allelen zijn recessief. Van deze 3 recessief 

mutante allelen vertonen uw/uw-muizen de lichtste vachtkleur en uw
d
/uw

d
-muizen de donkerste. Een 

4
e
 mutant allel Uw

dbr
 is semidominant over het wild-type allel Uw, wat wil zeggen dat dit allel ook in 

heterozygote toestand een (milde) hypopigmentatie veroorzaakt (Newton et al., 2001). Homozygoot 

Uw
dbr

/ Uw
dbr

-muizen vertonen daarentegen vrijwel geen pigmentatie meer.  

 

Nadat de humane variant van het underwhite-gen in verband werd gebracht met een nieuwe vorm van 

albinisme, is er verder onderzoek gebeurd naar de precieze lokalisatie van dit gen (Newton et al., 

2001). Het underwhite-gen werd geïdentificeerd als het AIM-1 gen, dat later MATP werd genoemd.  

 

2.3.3.3. Medaka vissen 

De identificatie van mutaties in bepaalde pigmentatiegenen bij mens en muis heeft geleid tot een 

betere kennis van de melanogenese en pigmentatiestoornissen van zoogdieren (Fukamachi et al., 

2001). Daar deze kennis niet terug te herleiden is op lagere vertebraten, is er in dit verband ook 

onderzoek uitgevoerd met medaka-vissen. Medaka zijn kleine zoetwatervissen die, naast de 

melanocyten, nog andere chromatophoren bezitten. Het medaka-gen werd geïdentificeerd als het 

AIM1-gen, waarbij vissen met het mutante b-allel een oranje-rode kleur bezitten i.p.v. de normale 

donkere kleur (Fukamachi et al., 2001). Door een onvoldoende melanogenese in de huid van de 

medaka zijn de donkere melanophoren vrijwel niet zichtbaar, waardoor andere chromatophoren 

(oranje xanthophoren, witte leukophoren, en zilvere iridophoren) de overhand krijgen. Het AIM1-

proteïne van medaka vertoont sterke structurele gelijkenissen met het proteïne bij de mens en de muis 

(Fukamachi et al., 2001). 

 

2.3.3.4. Pluimvee 

Gunnarsson et al. (2007) tonen aan dat mutaties in het MATP-gen (SLC45A2) verantwoordelijk zijn 

voor imperfect albinisme bij kippen en japanse kwartels, en tevens voor de Silver-, en Cinnamon- 

fenotypen bij beide soorten. Het MATP-gen is bij deze dieren gelegen op het Z-chromosoom, wat 

verklaart waarom de aandoeningen steeds gelachtsgebonden zijn. Bij dieren met een Silver-fenotype 

is er een inhibitie van het rode pheomelanine. Geslachtsgebonden imperfect albinisme veroorzaakt 

een witte bevedering en roze ogen, die echter donkerder worden met het verouderen (Gunnarsson et 

al., 2007). Cinnamon-dieren vertonen rode ogen bij de geboorte, die echter ook hier donkerder 

worden met het ouder worden van de dieren. De bruine kleuren in de bevedering worden verdund. 

 

2.3.3.5. Hond: Crème-kleur 

Hoewel mutaties in het MATP-gen bepaalde vormen van afwijkende pigmentatie konden verklaren bij  
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verschillende diersoorten, bleek dit gen geen invloed te hebben op het ontstaan van de crème-kleur bij 

honden (Schmutz en Berryere, 2007).  

 

2.3.4. Overerving van het MATP-gen 

Het crème-allel (C
Cr

) op het crème-locus vertoont onvolledige dominantie, waarbij in heterozygote 

toestand enkel het pheomelanine wordt verdund, terwijl in homozygote toestand zowel het 

pheomelanine als het eumelanine wordt verdund (Cook et al., 2008). Deze onvolledige dominantie 

wordt veroorzaakt door het partieel resp. volledig verstoren van de functie van het MATP-proteïne bij 

heterozygoten en homozygoten (Mariat et al., 2003). Het fenotype van de heterozygoten CC
Cr

 is 

hierdoor verschillend van dit van de homozygoten C
Cr

C
Cr

 en CC, en kan worden omschreven als een 

tussenvorm van de beide extremen (Geurts, 1973; Wiersema, 1977).  

De typische overervingspatronen van het crème-gen kunnen worden duidelijk gemaakt a.d.h.v. een 

aantal proefkruisingen. 

Tabel 3. Kruising tussen een voshengst en palominomerrie. Naar Wiersema, 1977. 

    

50% Palomino 

50% Vos 

        

Tabel 4. Kruising tussen een palominohengst en palominomerrie. Naar Wiersema, 1977. 

25% vos 

50% palomino 

25% cremello 

Verhouding: 1:2:1 

 

Tabel 5. Kruising tussen een voshengst en cremellomerrie. Naar Wiersema, 1977. 

 

100% palomino 

 

De verhouding 1:2:1 die voorkomt bij de kruising tussen 2 heterozygoten is typisch voor intermediaire 

overerving. 

 Palominomerrie 
C

Cr 
 
C 

Voshengst 
C 
                                           

 
CC

Cr 
 
CC 

                                                 
C 
 

 
CC

Cr 
 
CC 

 Palominomerrie 
C

Cr
 

 
C 

Palominohengst 
C

Cr 

 

 
C

Cr
C

Cr 
 
CC

Cr 

 
C 
 

 
CC

Cr 
 
CC 

 Cremellomerrie 
C

Cr 
 
C

Cr 

 Voshengst 
C 
 

 
CC

Cr 
 
CC

Cr
 

 
C 
 

 
CC

Cr
 

 
CC

Cr
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2.4. GENOTYPENBEPALINGEN 

2.4.1. Methoden 

Voor de identificatie van paarden met het cremello-allel zijn er verschillende methoden beschikbaar.  

 

2.4.1.1.  Fenotypische beoordeling 

In het ideale geval zijn de crème-paarden natuurlijk te herkennen a.d.h.v. hun fenotype, zoals 

beschreven in hoofdstuk 1. Het komt echter zeer frequent voor dat de crème-kleuren gemaskeerd 

worden door andere kleuren, ofwel dat ze door variaties in kleurtinten worden aangezien voor een 

andere kleur (Wiersema, 1977; Mariat et al., 2003).  

 

Een veel voorkomend probleem in de herkenning van crème-paarden is de dominante epistasie door 

allelen op het W-locus (white), en het G-locus (grey) (Thiruvenkadan et al., 2008). Bij aanwezigheid 

van een dominant allel W zal de expressie van alle andere kleurgenen worden onderdrukt. Feitelijk is 

een wit paard dus te beschouwen als een paard waarbij uitwendig geen enkele kleur tot uiting komt, 

maar waarbij de genen voor diverse kleurpatronen wel steeds aanwezig zijn (Wiersema, 1977). Ook 

een grijs paard kan drager zijn van het C
Cr

-allel. Het dominante G-allel is epistatisch over alle andere 

kleurloci, behalve het W-locus (Sturtevant, 1912; Castle, 1948; Mariat et al., 2003). In tegenstelling tot 

bij dominant wit worden grijze paarden echter gekleurd geboren. De haarkleur van de veulens wordt in 

dit geval bepaald door genen op de andere kleurloci, waardoor de crème-kleur tot kort na de geboorte 

toch tot uiting kan komen.  

 

Een ander probleem kan liggen in het verkeerdelijk beoordelen van de pelskleur t.g.v. variaties in de 

kleurschakeringen. Op de zwarte haarkleur bijvoorbeeld, heeft het cremello-allel in heterozygote 

toestand vrijwel geen verdunnend effect, waardoor een smoky zal worden aangezien voor een zwart 

paard (Mariat et al., 2003; Wiersema, 1977). Ook het onderscheid tussen palomino en vos, en tussen 

bruin en buckskin is niet altijd even duidelijk. De kleur is echter wel duidelijk herkenbaar bij jonge 

veulens (Wiersema, 1977). Tot slot zijn ook perlino’s en cremello’s onderling vaak niet goed te 

onderscheiden, en zijn beide moeilijk te differentiëren van wit (Thiruvenkadan et al., 2008). Een aantal 

verschilpunten tussen deze kleuren zijn weergegeven in tabel 6. 

 

Tabel 6. Verschillen tussen wit en cremello/perlino. Naar Thiruvenkadan, 2008. 

Kenmerk   Wit    Cremello/perlino 

Kleur bij geboorte  Wit    Crème tot wit 

Oogkleur   Donkerbruin   Blauw 

Witte aftekeningen  Niet zichtbaar   Zichtbaar  

Genetische basiskleur  Alle kleuren   Vos/ bruin en zwart 

 

2.4.1.2. Moleculaire testen 

Daar de identificatie a.d.h.v. het fenotype vaak nogal onzeker is, zijn er nauwkeurigere methoden 

ontwikkeld die gebaseerd zijn op moleculaire testen (Mariat et al., 2003). Georgescu et al. (2007) 
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beschrijven een PCR-RFLP techniek die het mogelijk maakt om op een efficiënte en nauwkeurige 

manier de genotypen van het crème-locus vast te stellen.  

 

2.4.2. Frequentieverdelingen van het crème-gen  

Crème-fenotypen komen in verschillende rassen voor, maar worden voornamelijk gezien bij pony’s en 

raspaarden (Thiruvenkadan et al., 2008). Bij het Arabisch volbloed komt het cremello-allel niet voor. 

Helaas is er over de precieze frequentieverdelingen van dit gen nog niet veel bekend gemaakt.  

 

2.5. DISCUSSIE 

In tegenstelling tot de situatie bij de mens en de muis, is er niet veel onderzoek gedaan naar de 

precieze functie van het MATP- gen bij het paard. De genetische basis van de meeste kleurpatronen 

van het paard zijn wel grotendeels bekend, maar verder diepgaand onderzoek is nodig om het 

ontstaan van de crème- kleuren te kunnen begrijpen. Terwijl het bij het paard enkel gaat om een 

veranderd kleurpatroon, zijn mutaties in het MATP- gen bij o.a. de mens geassocieerd met bepaalde 

pathologische vormen van albinisme. Hierin kan een reden liggen waarom er bij de mens zoveel meer 

onderzoek wordt gedaan naar dit type van kleurafwijkingen. Toch moet er geconcludeerd worden dat 

ook bij de mens nog niet exact bekend is welke functie het MATP- proteïne nu precies heeft, terwijl dit 

voor het begrijpen van de aandoening, en eventuele behandeling ervan, van cruciaal belang is.  
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