Jméno a příjmení: 

1. Označte pravdivé a nepravdivé výroky (ano/ne):
Velveteen se dědí semi-dominantně, to znamená, že stačí jedna dominantní alela genu, aby se mutace projevila na vzhledu srsti.

Homozygot v genetice znamená, že potkan má dvě stejné alely (buď dominantní nebo recesivní), kdežto heterozygot má jednu alelu dominantní a jednu recesivní.

Protože buňky mají dvě sady chromozomů, buňka si může u každého genu vybrat ze dvou alel, ale v případě úplné dominance a recesivity se řídí jen recesivní alelou.

Aguti gen funguje jako přepínač mezi tvorbou tmavých a světlých pigmentů, tím vytváří charakteristické pruhování (ticking) chlupů.

Letální faktor znamená, že pokud zkřížíme dva potkany zbarvení pearl, mláďata se buď nenarodí a nebo budou postižena těžkým megakolonem.

Siamské zbarvení vzniká tak, že potkan má dvě recesivní alely, které vyrábí pigment citlivý na teplotu, takže potkan je zbarvený pouze na koncových částech těla.

Základní barva potkana je bílá, barva vzniká mutacemi, které způsobují, že se potkan na určitých částech těla zbarví podle druhu mutace.

Protože existují dva mink geny, může se po křížení amerického minka s britským minkem narodit černá a aguti mláďata.

Srst typu rex je dominantní, to znamená, že potkani s kombinací rere jsou tzv. double-rexové, klasický rex je Rere a standard ReRe.

S bílou barvou u potkanů souvisí i hluchota, potkan, který je celý bílý a má jen černé oči, může být postižený hluchotou, protože mu v uchu chybí pigmentové buňky podílející se na sluchu.

2. Na obrázku je s největší pravděpodobností:
file_0.unknown

thumbnail_0.emf

thumbnail_1.wmf



a) variegated
b) hooded
c) varieberk
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a) Cc(h) Bebe aa
b) c(h)c(h) bebe Aa
c) c(h)c(h) Bebe Aa
3. Doplňte Mendelův čtverec:

Aa Dd (aguti)

aa Dd
(černý)
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Pokud je ruská modrá aa dd, kolik potkanů by mohlo být ruských modrých?			...
Černá je aa a nesmí mít dd (to by byla ruská modrá), kolik potkanů by mohlo být černých?	...
Pokud je kombinace Dd, potkan bude nést ruskou modrou. Kolik jich není aguti?		...
4. Najděte pět chyb (nebo nevhodných kombinací) v rodokmenu:
F, dumbo fuzz
černá
M, dumbo, Fg
ruská modrá
M, fuzz, ruská modrá


F, dumbo, ruská modrá

F, fuzz
ruská modrá
M, fuzz, černá


F, rex,ruská modrá
F, fuzz, Dg
ruská modrá
M, dumbo
aguti
M, dumbo, ruská modrá


F, dumbo, černá

F, standard, Dg
aguti
M, dumbo, béžová


F, dumbo, aguti
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