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Genetika a šlechtìní hospodáøských zvíøat

MOLEKULÁRNÍ GENETIKA

Laboratoø molekulární genetiky, souèást oddìlení Genetiky a šlechtìní, 

dokonèuje vývoj nové, ekonomicky optimalizované metodiky testování barev u koní.
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Metodika pro rutinní stanovování genotypu zbarvení koní 
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služba chovatelùm a majitelùm koní
LOKUSY



K testu je zapotøebí zaslání vzorku žíní s názvem chovu, jménem majitele a adresou 
a identifikaèními údaji konì.

Izolace genomové DNA z chlupových váèkù je stabilní a je možné jí dlouhodobì 
uchovávat.

VÝZNAM 
ZBARVENÍ KONÍ

Geny, které zodpovídají za barvu srsti, žíní 
a kùže se rozdìlují podle svého pùsobení 
na dvì hlavní skupiny. 

Pláš�ová zbarvení podléhají relativnì jednoduchým pravidlùm  Mendelovské dìdiènosti 
a proto patøily k prvním znakùm, které byly systematicky analyzovány na molekulární 
úrovni. 

Ve vìdeckém výzkumu jsou unikátními modely pro studium funkce a regulace genu 
a vztahù mezi fenotypovými variacemi, jednotlivými genotypy a fyziologickými procesy. 

GENOTYPOVÁNÍ  BAREV 
V LABORATOØI MOLEKULÁRNÍ GENETIKY

foto: Jitka Šmídová

Zbarvení mìlo pravdìpodobnì znaèný význam pøi domestikaci a prvním výbìru zvíøat. 

Zatímco mnoho druhù divokých zvíøat je zbarveno relativnì uniformnì, domestikované 
druhy, vèetnì koní, se vyznaèují širokým rejstøíkem barevných vzorù. 

Pøání a volby èlovìka favorizovaly pro další rozmnožování barevnì zajímavé jedince 
a tím i pøíslušné alely a geny a vedly k selektivnímu šlechtìní.

n První skupina genù 
ovlivòuje v organismu pøedevším 
biochemickou cestu syntézy pigmentu 
melaninu. 

n Druhá skupina genù 
pak pùsobí na vznik, vývoj a proliferaci 
samotných melanocytù – bunìk, které 
melanin produkují. 

Zbarvení Silver

Zbarvení Grey Zbarvení Tobiano 

n 

lokusech Grey (lokus G)

n základního zbarvení Extension (lokus E)  

Aguti (lokus A)

n øedících zbarvení Cream (lokus C) 

Champagne (lokus Ch)

n strakatých zbarvení Tobiano (lokus To), 

Overo (lokus O) a Sabino (lokus SB) 

pøímé genetické testování alel na 

https://gypsyhorsetoday.com/

https://alik.cz/ https://cz.pinterest.com/jnghorses/paint-horses/
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